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 גניר רעטעברַא ןוֿפ טעטימַאק-סגנודליב

 | 1945 ,קרָאיײוינ
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 90 שטנערב ןוֿפ ףליה רעד טימ ןבעגעגסױרַא
 םוצ -- .שזד"נ ,ןָאטנערט ,גניר רעטעברַא
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 ןופ 90 שטנערב גניר רעטעברַא רעד טָאה דובּכ ןרעסערג ןייק

 יו ,םואעליבוי ןקירָאי-40 ןייז וצ ןטכַארטרַאֿפ טנַאקעג טינ ןָאטנערט

 סקַאװטיל .א ןיירַא טמענ רעכלעוו ,ךוביקַאוטיל .א ןַא ןבעגוצסורַא

 "רעד טינ ץעגרע ןיא טציא זיב ךָאנ ןענייז סָאװ ןעגנוֿפַאש ץקיטכיוװ

 .םרָאֿפ-ךוב ןיא ןעניש

 -רעטעברַא רעד ןיא טנכעררַאֿפ ןעוועג לָאמ עלַא זיא 0 שטנערב

 טָאה רעכלעוו ,דרַאגנַאװַא רעשיטסילַאיצַאס רעד סלַא החּפשמ-גניר

 -"רעטעברַא רעסיורג רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוא טסייג םעד טרימרָאֿפ

 -ָאס ןשידיא ןוֿפ טסייג רעד .דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינַאגרָא-סקלָאֿפ ןוא

 יד זיא ,ןעגנוֿפַאש סקַאװטיל .ַא ןיא טריטנעזערּפער זיא סָאוװ ,םזילַאיצ

 ןדניברַאֿפ וצ ןוא .טנעָאנ רעייז ןוא רעייז ןזעוועג 90 .רב ןוֿפ סרעוט

 ןוֿפ קנעדנָא םענייש ןטימ שטנערב ןוֿפ םואעליבוי ןקירָאי-40 םעד

 .א ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ רעשיטסילַאיצַאס-שידיא רעלוֿפרילָאק רעד

 .קיסַאּפ ןוא ךעלריטַאנ יו רעמ זיא קַאװטיל

 -רַאֿפ ןזעוועג טינ םזילַאיצָאס ןשידיא ןייז טימ זיא קַאװטיל .א

 ןשידיא ןייז טימ רע .דנַאל ןייא טימ רעדָא טָאטש ןייא טימ ןדנוב

 טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא טלגָאװעג טָאה םזילַאיצַאס

 וצ ,ןבירשעג רע טָאה ייז רַאֿפ .ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא עשידיא

 ,רעטנעַאנ ַא יו טבעלעג ךיוא רע טָאה ייז טימ ,טדערעג רע טָאה ייז

 .רענעגייא ןא יו

 -םילַאיצָאס ןגָארטעג טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא ןוֿפ טנעָאנ טָאה רע

 עשידיא יד ןביוהרעד קיטסייג טָאה רע .ןדיא ןשיווצ רוטלוק עשיט

 טימ ,זדנוא טָאה רע .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןשידיא םעד ,טֿפַאשרעטעברַא

 .ןבעל ןיא טלַאהניא ןבעגעג ןביירש ןוא ןדער ןייז

 רענעי ףיוא ןוא עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיא יד

 ךיז ןבָאה םיא וצ .טעטכַאעג ןוא טצעשעג ןקַאוטיל .א טָאה םי טייז

 -נעהנָא ענייז רַאנ טינ -- טַאהעג ץרא ךרד םיא רַאֿפ ,טרעהעגוצ עלַא

 עלַא ןעּפ ןייז טימ טָאה רע .רענגעק עשיאעדיא ענייז וליֿפַא רָאנ ,רעג

 ךיוא זיא רע .םזילַאיצָאס ןוֿפ לאעדיא םעד קיטכירֿפױא טנידעג לָאמ

 .קלָאֿפ ןשידיא םוצ דניק יירטעג א ןזעוועג

 "קעווַא זדנוא ןוֿפ םיא טָאה טיוט רעד טניז ,רָאי 18 ןיוש זיא סע

 .א זַא ןמיס ַא ןוא .ןסעגרַאֿפ טינ םיא ןבָאה רימ רעבָא ,ןעמונעג



 טיג 90 שטנערב סָאװ סָאד זיא ,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ טינ זיא קַאװטיל
 -קַאװטיל םעד טָא ,ר"ַא ןוֿפ טעטימָאק-סגנודליב ןטימ ןעמַאזוצ ,סױרַא
 .שטנערב ןוֿפ םואעליבוי ןקירָאי-40 םעד דובּכל ךוב

 רעשידיא רעד וצ רעייטשוצ רעסיורג א ןייז ךיוא טעוװ ךוב סָאד
 עסיורג ןוֿפ רוטַארעטילעיֿפַארגָאיב רעד וצ לעיצעּפס ,רוטַארעטיל
 ןבעל ןשידיא םוצ ןגָארטעגיײב ךס ַא ןבָאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 זדנוא ייב זיא סע .טרֿפב רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ ןוא ללכב
 טנעיילעג ,ןרעוו טנעיילעג ךס ַא טעוװ ךוב סָאד זַא ,טינ לֿפיײװוצ ןייק
 .עביל טימ ,סערעטניא טימ ןרעוו

 ,ןאדזאק .ש .ח רבה ןוא טעטימַאק-פגנודליב רעד ,90 שטנערב
 -טנַארַאֿפ זיא ןוא ץעיֿפארגָאיב סקַאוװטיל .א ןבירשעגנָא טָאה רעכלעוו
 ,ימ ןייק טרָאּפשעג טינ ןבָאה ,ךוב ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ ןרַאֿפ ךעלטרָאװ
 ,ךיז טכאד זדנוא .רעסעב סָאװ ןײגסױרַא לָאז ךוב סָאד זַא ,טייצ ןייק
 .ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה סע זַא

 ןינַאכ .נ



 ןַאדזַאק .ש .ח

 קַאװטיל .א ןוֿפ נעוו סננעל רעד
 רערעל ,רעלעטשטֿפירש ,רעֿפמעק





 סנײא לטיּפַאק

 ןופ ןעמָאנ רעשירַארעטיל רעד ןעוועג זיא סָאד -- קַאווטיל .א

 ןעו ןעמָאנ םעד ךיז רע טָאה ןבעגעג .דנַאֿפלעה לקנַאי םײה

 .שטנעמ רעקיניזטסואווַאב ןוא רענעסקַאוװרעד 8 ןעוועג ןיוש זיא רע

 ןעועג ןתמא ןֵא ףיוא זיא (קַאװטיל א) ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןוא

 ןעוועג זיא קַאװטיל .א .טייקכעלנעזרעּפ רעצנַאנ ןייז וצ טסַאּפעגוצ

 תולעמ יד ךיז ןיא טּפאזעגנייא טָאה רע .ענליוו ןוֿפ דניק שיּפיט ַא

 רעטסשידיא רעד טָא ןוֿפ עסַאמ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ תונורסה יד ןוא

 .דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא טָאטש

 ,(1873 ןיא רשֿפא ןוא) 1874 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קַאוװטיל .א

 .ףיוה סעקרעבַא ןיא ,לַאזקַאװ ןבעל ,סָאג רעװָאדַאס ףיוא ענליוו ןיא

 רעטשרע ןייז .עדלעז -- רעטומ יד ,ןועמש ןסייהעג טָאה רעטַאֿפ רעד

 ױמ רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג עקַאט זיא םינָאדװעסּפ רעכעלטנגוי

 ---"היח, ןוא ,ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה סעדלעז היח :ןעמַאנ סרעט

 םייח) ןעמענרָאֿפ ייווצ ענייז ןוֿפ ןלַאיציניא יד ןעוועג ןענייז סָאד

 יֿפעשַאב םרעטָאֿפ םעד .(דנַאֿפלעה) ןעמָאנןעילימַאֿפ ןייז ןוא (לקנַאי

 ןלעטָאה יד ןיא לַאזקָאװ םענוֿפ תורוחס ןריֿפ וצ ןעוועג זיא גנוקיט

 טימ ,ןַאמרוֿפ רעד ןעוועג ןיילא רע זיא רעירֿפ .ןטֿפעשעג יד ןיא ןוא

 ןָאט ןגעלֿפ יז ןוא ,ןשטנעמ רַאּפ ַא טלעטשעגנָא רע טָאה טייצ רעד

 .טעברַא יד

 יידיא רעטכידעג רעד ןוֿפ טמַאטשעג םורַא ױזַא טָאה קַאװטיל .א

 -ַארגָאיבָאטױא ןַא ןיא .עסַאמסקלָאֿפ רענשַאּפערָאה ,רעקיד'ךמע רעש

 עדייז ןיימ, :םעד ןגעוו ןבירשעג קאוטיל .א טָאה ץיטָאנ רעשיֿפ

 ןענייז עבָאב יד ןוא רע .ןעוועג קינײבַארָאק ַא זיא דצ סנטַאט ןוֿפ

 ןּפמוז יד רעביא לגעוו ןוא דרעֿפ טימ ןרָאֿפעגמורַא רעטלע ןעיורג ןזיב

 ןעוועג זיא דצ סעמַאמ רעד ןוֿפ עדייז רעד .עיסעלָאּפ ןוֿפ רעדלעוו ןוא

 .עטיל ןוֿפ ןכייט ןוא סערעיזַא יד טרעקַאעג ךעלֿפיש טימ ,רעשיֿפ א

 דרעֿפ ןוֿפ טלעוו-תוישעמ א ןיא טבעלעג ךיא בָאה ,קנעדעג ךיא טניז

 הלגע-לעב ַא טנגוי רעד ןיא זיא עטַאט ןיימ .לֿפיש ןוא ץענ ,לגעוו ןוא

 םייב לדיר ןוא עקשטַאט טימ טעבראעג רֶע טָאה רעטעּפש .ןעוועג

 םעד ןוֿפ טָא ."קסנימ ןוא ענליוו ןשיווצ עינילךןַאב יד ןריֿפכרוד
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 ןיז טנשריעג קאװטיל .א טָאה םַאטש ןטנוזעג ןקידרע-ץרַאוװש
 לכש ןשיטקַארּפ ןייז ,טומסנבעל ןוא עיגרענע עכעלנייוועגרעסיוא
 סָאד ןרעטלע ענייז ייב ןעוועג זיא קַאווטיל .א .ןיזֿפרַאש ןוא רשיה
 ,והילא ןוא לשרעה ,רעדירב ייווצ ךָאנ טאהעג טָאה רע ,דניק עטשרע
 ןא ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןוֿפ ןבעל סָאד .לסעּפ ,רעטסעווש ַא ןוא
 בוטש רעלעק ןייא ןיא סעילימאֿפ ייווצ טניואוועג טָאה'מ .סמערָא
 -ָארט ןֿפױא טקוקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ךעלרעטצנעֿפ עניילק ייווצ טימ
 -ץגנייא לָאמַא טָאה רעטומ יד ןעוו .טּֿפָא טרעגנוהעג טָאה'מ .רַאוט
 יירד וצ טסָאקעג טָאה סָאד) ךעלסיֿפ טימ לּפעק ןזדנעג ַא טלדנַאה
 ױזַא טינ ןוא ,ןעוועג היחמ ךיז רעדניק יד ןבָאה ,(גנַאג ַא סעקיּפָאק
 רעטָאֿפ רעד .ךעלדנייב יד ןעשזירג ןוֿפ יו ,ךיוי רענעזדנעג רעד ןוֿפ
 קרַאטש טינ ,ךעלשידיא ,שטנעמ רעליטש ַא ,רעטוג א ןעוועג זיא
 םענייֿפ רָאג 8 טאהעג טָאה רעטומ יד .טעוװערָאהרַאֿפ קידנעטש ,םורֿפ
 בומש ןיא גנוקריוו ריא ןוא ןדיישַאב ,גולק ןעוועג זיא יז ,רעטקַארַאכ
 ,ןענרעל ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה יז .סיורג ןעוועג זיא
 ,דמלמ ןרעייט ןייז געמ ,ןטוג ַא ייב עקַאט ןוא

 םיא טימ טָאה ,ריֿפ רָאי 8 ןעוועג טלַא זיא לקנַאי םייח ןעוו
 ןֿפורעגּפָא קרַאטש אמּתסמ ךיז טָאה רעכלעוו ,קילגמוא ןַא טריסַאּפ
 :טייקכעלנעזרעּפ ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןוֿפ גנודליבסיוא רעד ףיוא
 :ױזַא סע זיא ןעשעג .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא עקילַאק א ןרָאװעג זיא רע
 טָאה עילימַאֿפ סלקנאי םייח ואוו ,זיוה םענוֿפ קָאטש ןטייווצ ןֿפױא
 טגעלֿפ ,זיא גהנמ רעד יו ױזַא ןוא ,לַאז-הנותח א ןעוועג זיא ,טבעלעג
 םלוע ןסיורג א ןעיצוצ רמזיילּכ ןוא רעדליּפעג ריא טימ הנותח עדעי
 טסולגרַאֿפ לקנַאי םייח ןקירָאיײריֿפ םעד ךיז טָאה טָא ןוא .עקירעגיינ
 דניק סָאד זיא למוטעג סיורג ןיא .הנותח ַאזַא ייב ןייזוצייב ךיוא
 ןייז ןֿפוא ןכעלקערש א ףיוא ןכַארבעצ ,ּפערט ץלַא ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא
 רעטוג א ,ןייז ןעק .קנארק ןגעלעג דניק סָאד זיא רָאי ריֿפ .ןייב:טֿפיה
 רעבַא טייקלערוטלוקמוא יד ;טעװעטַארעגּפָא דניק סָאד טלָאװ גרוריכ
 ןיוש זיא לקנַאי םייח זַא ,םעד וצ טכַארבעג טָאה הביבס רעד ןוֿפ
 -עג דניק סָאד טָאה'מ .ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא םומ-לב ַא ןבילבעג
 ןוֿפ דייוועגניא רעמערַאו רעד ןיא טצעזעג ,זיוה-טכעש ןיא טּפעלש
 ,תולוגס עקסבַאב ערעדנַא טצונַאב טָאה'מ .וק רעטעליוקעג-טשרע ןא
 זיא טייצ עגנַאל א .ךיז וצ ןעמוקעג לסיבא דניק סָאד זיא ךעלדנע זיב
 רעד ,ןעקנוהעג קרַאטש רעטעּפש ,סעילוק ףיוא ןעגנַאגעגמורא רע
 .דלד א יו ןעזעגסיוא שממ טָאה םוֿפ

 בילוצ ןטילעג טָאה רעטומ יד רעווש יוװ ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק ןעמ
 ,טרעטיצעג םיא רעביא טָאה יז .דניק טבילַאב ריא טימ קילגמוא םעד
 טימעג ךיז טָאה יז ,םיא ףיוא ןלַאֿפ טרָאװ טכעלש ַא טזָאלעג טינ
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 ןרעטכײלרַאֿפ וצ טײקמַאזקרעמֿפױא ןוא טֿפַאשביל רעטלּפָאט טימ

 ריא ןיא ןצנַאגניא ןעוועג זיא לגניא עקיאעֿפ ,עגולק סָאד .טימעג ןייז

 .דניק םוצ ןדנובעגוצ רעקרַאטש ךָאנ טציא ךיז טָאה יז ןוא ,ןטָארעג

 טייקנדנובעגוצ ןוא טפַאשביל ריא רַאֿפ יז טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 לקנַאי םייח זיא 1897 ןיא :טלָאצַאב ןבעל ריא טימ ןעלקנַאי םייח וצ

 רנ ןטנצרעפ ןטמירַאב ןיא ןסעזעג זיא רע ןוא ןרָאװעג טריטסערַא

 ריא ןעמ טָאה ,סַאג ןיא ןעוועג זיא רעטומ יד ןעוו לָאמנייא ;"רעמ

 ַא ףיוא ןעלקנַאי םייח טגָארט'מ יו, ןעזעג טָאה'מ זַא ,טגָאזעגנָא

 יד זיא ,הרושב עקיזָאד יד טרעהרעד ;"ןיירַא לָאטיּפש ןיא למעב

 .עטיוט 8 ןלַאֿפעג ךיילג רעטומ

 טָאה ,לקנַאי םייח םעניילק ןטימ ןעשעג זיא סָאװ ,קילגמוא רעד

 םענוֿפ קיכיסּפ רעד ףיוא גנוקריוו עֿפיט ַא טאהעג ךיז טײטשרַאֿפ

 ,ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא ןוא לימש ןרָאװעג זיא רע .דניק ןקידנסקַאװ

 -גניא ןבָאה טֿפָא ,םירבח טימ ךיז ןליּפש ײרֿפ טנעקעג טינ טָאה רע

 "רעביא ןעוועג ךיוא זיא רעווש ןוא ,םיא טימ טציירעג ךיז ךעל

 ךעבענ א טימ ןעקנָאשַאב םיא ןבָאה ענעסקַאוװרעד ןעוו ,ןגָארטוצ

 רעבָא ,רדח ןיא ןענרעל ןבױהעגנָא טעּפש טָאה רע .תונמחר ַא ןוא

 .טייצ ענערױלרַאֿפ יד טגָאיעגנָא ןכיגניא רע טָאה דניק קיאעֿפ ַא יו

 ןוא טייקיטסולסנבעל ןייז ןענואוועג קירוצ רע טָאה ןרָאי יד טימ

 ןוא ןבעל ןיא ןסקָאוװעגניײרא רערעכיז ץלַא זיא רע ,גנומיטש עטוג

 ַא ןוֿפ לרוג ןטרעשַאב ןייז ןוא טֿפנוקוצ ןייז ןגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא

 .ןובירט-סקלָאֿפ ןוא רעריֿפ-רעטעברַא ןשידיא ןסיורג

 םעד יירטעג ןבילבעג ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא זיא קַאװטיל .א

 זיא רע ןעוו ןוא .טמַאטשעג טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ ,קלָאֿפ ןקידנטעברַא

 ןבילברַאֿפ ץלַא רע זיא ,רעוט ןוא רעביירש רעטנַאקַאב ַא ןעוועג ןיוש

 ןעועג ץלַא רע זיא ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ יד טָא טימ ןדנובעג םיטניא

 ןָאמרעד ךיא :ןרָאהנײא דוד טלייצרעד טָא .לקנַאי םייח רעייז

 טכַאמעג הנותח הלגע-לעב רענליוו ַא טָאה ענליוו ןיא לָאמ ןייא ךימ

 .הנותח רעד ףיוא ןעמונעגטימ ךימ טָאה קַאוװטיל .רעטכַאט ַא סנייז

 ןקַאװטיל טּפַאכעגמורַא סענַאמרוֿפ יד ןבָאה ,ףיוה ןיא קידנעמוקניירַא

 -- ?ָאד זיא לקנַאי םייח רעזדנוא -- :רעדורב םענעגייא ןַא יו

 -עגּפָא יו זיא טנעמַָאמ םעד ןיא -- ?לקנַאי םייח סעּפע טכַאמ סָאװ

 "עג טָאה ןעמ .ייז ןוא ןקַאװטיל ןשיווצ ץנַאטסיד יד ןרָאװעג טשיוו

 עגָאלדָאּפ יד זַא ,טצנַאטעג טָאה ןעמ ,רעדיל-סקלָאֿפ עשידיא ןעגנוז

 ןוֿפ טכַאנייב סױרַא םעד ךָאנ ןענייז רימ זַא ןוא ,טגיוועג ךיז טָאה

 ,ןעוועג טוג זיא ָאד ,ןרָאהניײא -- :טגָאזעג קַאװטיל רימ טָאה ,זיוה

 ןוא) ןָאלַאס ןיא .ג ייב יו רעסעב ,ןעוועג ךעלײרֿפ ,ןעוועג םערַאװ

 ".(ריבג ןשיטסינויצ ןטנַאקַאב ַא וצ טרעהעג טָאה ןָאלַאס רעד
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 : ײװצ לטיּפַאק |

 עשידיא עלענָאיצידַארט יד ךרוד טכַאמ לקנַאי םייח לגניא סָאד
 ןיא טנרעלעג .הבישי ןיא רעטעּפש ,רדח ןיא רעירֿפ ,גנואיצרעד
 ןסעגעג .תובישי רענישזָאלָאװ ,רעקצולס ,רעמינָאלס ןיא ,רעקשישייא
 רע טמוק טייצ וצ טייצ ןוֿפ ,דמערֿפ רעד ןיא ךיז טרעגלַאוװעג ;געט
 רעייז זיא לגניא סָאד ,טסייוו עמ .םיא טימ ךיז טסיורג עמ .םייהא
 רעטעֿפ רעד .בר ַא ןוז ַא ןבָאה טעװ יז :טמיורט רעטומ יד .קיאעֿפ
 ָארּפ טריֿפעג ,ָאּפעד םייב טעבראעג ךיוא טָאה רעכלעוו -- לרעב
 טלעווק -- ןבעל שידיא ךעלטנערָא ליטש א טבעלעג ןוא ןטנַאיװ
 עסיורג ַא ,הוצמ רב לקנַאי םייח ןיוש זיא טָא ןוא .קינעמילּפ םענוֿפ
 -רעייֿפ ַא ףיוא הוצמ רב יד טץעוװַארּפ עמ .עמַאמ-עטַאט רַאֿפ דײרֿפ
 לוש סלווַאז ןיא .טלעג טימ "ןומטמ, 8 סיוא טיג עמ ,ןֿפוא ןכעל
 טפַאגעג טָאה םלוע רעד ,השרד ןייז ןטלאהעג רוחב רעגנוי רעד טָאה
 לוש יד .ןלַאֿפנייא עגולק יד ןוא עמיטש ענייש ,ערָאלק יד ןרעה וצ
 טייג ןכיגניא ןוא .ּפעק ףיוא ּפעק ןענאטשעג זיא עמ ,לוֿפ ןעוועג זיא
 םביײלברַאֿפ רע ,זיולק סעלײמַאר ןוֿפ הבישי רעד ןיא רעבירא רע
 ןעמאזוצ ןֿפָאלשעג .קיסיילֿפ טנרעל רע .ןרעטלע יד ייב ענליוו ןיא
 ךָאנ זיא סע ןעוו ,גָאטרַאֿפ ףיוא רע טייטש ,לשריה רעדורב ןטימ
 עג, זיא רע ןעוו ,רעטעּפש .ךיז רַאֿפ טנרעל רע ןוא ,רעטצניֿפ
 עשיאערבעה ןוא עשיסור ןענעייל ןבױהעגנָא ןוא ןרָאװעג ?טלכיורטש
 ץלַא טײקיסיײלֿפ ןוא טייהניואוועג עקיזָאד יד רע טיה ,סלוסּפ-ףירט
 ענייז טרטּפ ,ףָאלש ןוֿפ ּפָא טסייר ,טכענ עצנַאג טנעייל רע ןוא ,ןייא
 קיטשרענָאד .לּפמעל-ןיסָארעק ןעמערַא םענוֿפ טכיל ןגראק םייב ןגיוא
 .טכאנ עצנַאג א ףיוא זיולק ןיא קעווא רע טייג

 ,םירבח טימ טלגנירעגמורא .ןורּכז ןוא חומ ןייז טֿפיילש הבישי יד = |
 -רַאהעג רעטקַארַאכ ןייז ךיוא ָאד טרעוו ,םיא ןוֿפ ערעטלע בור'ס
 ףיוא תוכימס ןבָאה ןיוש טעוװ רוחב רעד ןוא ,לסיבא ךָאנ .טעוועט
 םיורט םעד טָא ןצראה ןיא ךיז ייב טגָארט ץעמַאמ יד רָאנ טינ .תונבר
 רוחב סעד ןענעגעגַאב ייז ןעוו ;עטנַאקַאב ןוא עדמערֿפ ךיוא רָאנ
 : טייקיניילק ןייק טינ זיא סע ? בר א וטסרעוו ןעוו :םיא ייז ןגערֿפ
 עסיורג רָאג טימ עקַאט ןוא ,בר ַא סױרַא טעוו הביבס רעייז ןוֿפ
 | ...ןשינעטנעק עֿפיט ןוא ןטײקיאעֿפ

 8 ןריובעג טרעוו רעטעברַא עשידיא ןשיווצ .1892-1891 זיא סע
 םזילַאיצָאס טנרעל עמ ואוו ,ךעלזיירק ךיז ןֿפַאש סע .ןביולג רעיינ
 ײנַאגרָא עמ ,סעסַאק טֿפַאש ץעמ .טֿפַאשנסיױװ-רוטַאנ טימ ןעמַאזוצ
 -םיטַאבעלַאב יד ןגעק ןקיירטש וצ ךיז טיירג עמ ,שימַאנַאקע ךיז טריז
 ,ךעלכיב ץיינ .ףושיּכ 8 .םייהעג ןיא ץלַא ןוא .סרָאטַאטַאולּפסקע
 עטלַא סָאד טינ ןיוש זיא סע .סעיצַאריּפסנַאק עֿפיט ,"עטנאקאב;
 -סנבעל ןכעלנייוועג םענוֿפ ךַאלֿפרעבױא ןרעטנוא ,ענליוו-עיצידַארמ

14 



 ןוא ןעגנוזָאל עיינ ,קיכיסּפ ץעיינ 8 ,טלעוו עיינ א טֿפיײר רעגייטש

 .ןלאעדיא

 ןויצךױב 'ר הבישי-שאר םייב געט עצנַאג טגנערברַאֿפ לקנַאי םייח

 רעטרעדלישעג רעד ןיא ןיירַא םיא טריֿפ זיוה סָאד טָא ןוא ,ןַאמטלעוװ

 ײרָא עקידריווקרעמ א ןעוועג ןילַא זיא ףירח לצנעב 'ר .טלעוו רעיינ

 : רעדניק ענַײז ןעוועג ןענייז רעקידריווקרעמ ךָאנ רעבָא ,רוגיֿפ עלעניג

 רעטסקיצרַאה רעד ןרָאװעג ךיג רָאג זיא רעכלעוו ,רעזייל ןוז רעד

 ןיוש זיא רעזייל .רעטכעט סקעז יד רעמ ךָאנ ןוא ,סלקנַאי םייח רבח

 .רעכיב עשיאערבעה ץעשיליּכשמ ןוא עכעלטלעוו יד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ

 עטניא םעד ןיא ןײרַא טיצ רע ןוא ,רוטארעטיל ץיינ יד טגנילש רע

 טשרעהַאב ורמוא רעקיטסייג ַא .רבח ןרעגניא ןייז ךיוא זיירק-ןסער

 יטסבלעז וצ טכערטש רע .לקנַאי רבח ןגנוי םעד רעקרַאטש ץלַא

 ןיא ןדיא ןכייר ַא וצ ןמז ַא ףיוא ּפָארַא ךיז טּפאכ רע .טייקידנעמש

 "רַאטש ךָאנ רע טקנעב ָאד ,ענליוו םורַא לטעטש ןיילק ַא יצ ףרָאד ַא

 ןייק קירוצ ךיז טסייר רע .זיוה סלצנעב 'ר ןוֿפ הביבס רעד ךָאנ רעק

 םורַא טרָאֿפ רע ןוא ,תודיגמ טימ ןענידרַאֿפ טוואורּפ רע .ענליוו

 .גלָאֿפרעד סיורג טימ תושרד טרָאד טלַאה ןוא ךעלטעטש יד רעביא

 טרעוו םע .דיגמ רעקידעקניה רעד לקנַאי םייח : ןעמָאנ ַא טמוקַאב רע

 | .ןבעל יינ ַא ףייר םיא ןיא

 דוטלוק עטנעגילעטניא-בלַאה ןענייז רעטכעט סהבישי-שאר םעד

 -- יז ןוֿפ ערעגניא יד .סנירעכַאמנקָאז ןענייז ייז .ךעלדיימ עלער

 יז ,ןטנעדוטס ןוא םנרעטסקע עטנאקַאב ןבָאה -- הניד ןוא עגיײֿפ

 "דיימ יד .ךעלזיירק עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןגױצעגנײרַא ןיוש ןענייז

 בוטש ןיא .םעקטסילַאיצָאס ךיוא ןענייז סָאװ ,סעטרבח ןבָאה ךעל

 יָאס ץלַא ,סעסַאק יד ןוֿפ רעוט ןוא רעדילגטימ רדסּכ ןיירא ןעמוק

 רעד ןײרַא ךיוא טמוק ָאד .םירוחב-הבישי ענעזעוועג -- ןטסילַאיצ

 .(טלַאװ) ןיסעיל םהרבא רעלעטשטֿפירש ןוא רעטכיד רעקידרעטעּפש

 -רַאֿפ יד ןיא ןיירַא ךיז טיצ רע ,טרָאװ סעדעי טגנילש לקנַאי םייח

 -עג ץיינ יד ןירַא ךיז ןיא טּפַאז רע ,ןסעומש ןוא םיחוּכיװ ענעדייש

 .שיסור ןענעייל ןָא טביוה רע .רוטַארעטיל עיינ יד טכוז רע ,ןעקנַאד

 ןיש רע טכערב ןכיגניא ןוא ,קרעוו עשיסור עטסנרע םיא טיג ץמ

 ןשיסור ןלַאינעג םענוֿפ ירבע רעשיסור רערעווש רעד רעביא ןייצ יד

 דובּכה תארי סיורג ַא ליֿפ ךיא, .וועירַאסיּפ גָאלָאיצָאס ןוא רעקיטירק

 ךיז טליוו -- קַאװטיל .א טלייצרעד --- ךָאד ןוא .ךוב רעייט ַאזַא רַאֿפ

 ,"ךעלכיב, עניילק ענעי ןוֿפ םנייא ןבעג רעסעב רימ ןלָאז ייז ,רימ

 ַא ןיא קעװַא טריֿפ עמ עכלעוו רַאֿפ ,ןענעייל טינ רָאט עמ עכלעוו

 "רעמונ ןטנצרעֿפ , ןיא טצעזרַאֿפ עמ ןוא טערַאק רעצרַאװש

 וצ ךָאנ זיא לייוורעד רעבָא ."(ענליוו ןיא עשיטילַאּפ רַאֿפ עמרוט)

 סע ."ךעלכיב,- עלוֿפסינמיײהעג יד ןענעייל וצ היכז יד ןבָאה וצ ירֿפ
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 .יורטוצ ןגירק ןעלקנַאי םייח וצ טעוװ עמ זיב ,ןרעיודעג רָאנ ףרַאד
 ןוֿפ ךָאנ ןעמ טלַאה לייוורעד .רעדמערֿפ ַא ַאד ךָאנ רע זיא לייוורעד
 עג ױזַא יו :ךיז טקינייּפ לקנַאי םייח רעגנוי רעד .דוסב ץלַא םיא
 עג םעד וצ טירטוצ ַא ןעמ טמוקאב יו ? יורטוצ םעד ןעמ טניוו
 ,רעכיב עשיסור יד ?קרַאטש יוזַא םיא טיצ סָאװ ,טרָאװ ןטקורד
 -עגנָא ףרָאד ןיא ןטנוָא עגנַאל יד רַאֿפ, ךיז טָאה רע עכלעוו טימ
 .םרעכעה סעּפע טכוז רע ,טינ םיא ןקידירֿפַאב ,"קיוּפ א יו טנעייל

 -ָארּפ יינ ַא לקנַאי םייח ןקירָאיןצעביז ןרַאֿפ ךיז טלעטש ןכיגניא
 הכאלמ ,טעברַא ...רעדָא -- הבישי ןיא קנַאב יד ןשטעווק :םעלב
 םעיינ םעד טָא ןשיווצ ןעוועג טלָאמעד ןיא גנוגעווַאב אזַא ?שממ
 יצ עשיסור יד ,ארמג יד ןֿפרַאװקעװַא :ץנעגילעטניא רעשידיא ּפיט
 ןרַאֿפ ךיז ןעמענ ,הכאלמ וצ ןעמענ ךיז ןוא ,קיטַאמַארג עשיניײטַאל
 -ַאב רעשיסור רעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןא ןעוועג זיא סע .לדָאנ ןוא רעמַאה
 ןייג וצ טכַארטעג ץנעגילעטניא יד ,טנגוי יד טָאה טרָאד -- גנוגעוו
 טלָאװעג ןבָאה םירוחב-:הבישי עטכאוורעד יד ךױא .קלָאֿפ ןיא
 טָאה רע ,אז8 ןעוועג ךיוא זיא ןיסעיל םהרבָא .םיּפכ ץיגי ןוֿפ ןבעל
 ןעוועג ךיוא זיא רענייא אזא .רעטעברא ןא ןרעוו וצ ןבילקעג ךיוא ךיז
 פאק לכימ לארשי רענערָאװעג:טנַאקאב-קירעױרט רעטעּפש רעד
 ךָאנ זיא רע ןעוו ,טנַאקַאב ךיז טָאה לקנַאי םייח ןכלעוו טימ ,יקסניל
 ןעוועג ךיוא זיא רענעי .ןעוװעג טלַא טינ רָאי ןצעביז עצנַאג ןייק
 רָאטקָאד א ןרעוו וצ טיירגעג ךיז ,סרוקיּפַא ןַא רוחב-הבישי א רעירדֿפ
 סָאד זא ,ןעזעגמורא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה רע .רעקיײטּפַא ןַא יצ
 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא לאעדיא םעיינ םענוֿפ טסייג ןיא טינ זיא
 -ץברַא רעתמא ןא ןרעוו וצ סע טסייה ןסָאלשַאב ,ײרעסָאלש ןענרעל
 ךָאנ זיא לכימ לארשי ןעוו ,שינעגעגַאב רעטשרע רעד ייב ןיוש .רעט
 רעקיטֿפניק רעד טָאה ,לזיילק סעצלָאס ןיא שמשי-רעטנוא ןא ןעוועג
 :ןקַאװטיל .א ףיוא קורדנייא ןטוג ןייק טינ טכַאמעג רָאטאקָאװַארּפ
 ןֿפרָאװעגנײרַא ןעוו ןטלעז -- רע טלייצרעד -- ןגיוושעג טָאה רע,
 ךיז רע טָאה ,טָאדקענַא ןַא טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו רָאנ .טרָאװ ַא
 ןגיא ענייז ןוא ,שירעטסיה לסיב ַא ,לוק ןֿפױא טכאלעצ קרַאטש
 םיא טימ רעווש ןרָאװעג זיא רימ .ןרָאװעג רעקירעיורט ךָאנ ןענייז
 ."ןייגקעוא טלייאעג ךיז בָאה ךיא ןוא

 רעטעברַא עקיטציא ןוא םירוחב-הבישי ענעזעוועג יד טָא ןשיווצ
 ענייז ןגָארקעג לקנאי םייח טָאה רעטעברַא ףיוא ןטאדידנַאק רעדַא
 ןרעטַאמ ייז .רעילָאטס רעד קיציא ןוא הילא-םהרבא : םירבח עטנעָאנ
 טייצ ןיוש ?קנַאב יד ןשטעווק וצ ןרעהֿפױא ןיוש וטסעוו ןעוו : םיא
 -טנגוי םלוע ןצנַאג םעד ןשיווצ ,עקַאט ןוא ...רעקירעזנוא ןַא ןרעוו וצ
 ןוֿפ רעטנעצ ןטרעדלישעג םעד םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכעל
 ,רעקיצנייא רעד ןעוועג לקנַאי םייח זיא ,בוטש סחבישי טיאר סעד
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 טָאה ץילַא .ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא טינ גנוגנעוואב רעד ןיא ךָאנ זיא סָאװ
 | ...וצרעד טריֿפעג רעבָא

 ןָא ןעגנַאגעגמורַא רעטניוו ץנַאג א זיא רעילָאטס רעד קיציא
 -הצמ ַא ןיא ןטעברַא טלעטשעג חסּפ רַאֿפ ךיז רע טָאה .טםעברַא
 ןטעברַא ,סנטשרע :יירעקעב רעד וצ טיצ ןעלקנַאי םייח .יירעקעב
 טעברא עשיזיֿפ ךָאד סע זיא ,סנטייווצ ;דנײרֿפ עטסעב ענייז טרָאד
 טמוק יו רעבָא .הצמ ןעלדער וצ ביל רע טָאה ,סנטירד ; תמא ןא ףיוא
 יז טייג ,טנַאה ןיא הצמ א ןיירַא טמענ רע זַא ? הכאלמ ַאז8 םיא וצ
 -עצ א ,ענעטינשעצ 8 ןצנַאנניא לדער ןרעטנוא ןוֿפ םיא ייב סױרַא
 :יירשעג ַא ףיוא יז טבייה ,סָאד טעזרעד עטסָאבעלַאב יד ןעוו .עטרטּפ
 רע זיא רעלדער יד ייב רעבָא רַאֿפרעד .סטוג ריא ץעילַאק טכאמ רע
 -ייל ךיא בָאה -- ייז ןגָאז -- טנעה, .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא אקווד
 ןוא תוישעמ ןלייצרעד ןעק ,ענעֿפילשעג ַא גנוצ ַא רַאֿפרעד ,ענעמ
 -ןסיוא ףיוא סייוו ,ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו טימ טיש .ןטָאדקענַא
 טקוקרַאֿפ עטסָאבעלַאב יד ןעוו ןוא ."ךעלדיל עשידיא ךס ַא קינייװ
 רעד ןוא !ּפָא לדער ,ַאנ :הצמ ַא ןעלקנַאי םייח רעטנוא ייז ןקור ,ךיז
 -תוישעמ , סָאד ןוא לגניצ ןֿפילשעג סָאד .למיה ןטעביז ןֿפױא זיא רוחב
 -רעטייוו ןצנַאג ןֿפױא הנּתמ א ןעלקנַאי םייח ןבילבעג ןענייז "ןלייצרעד

 .ןבעל ןקיד
 ןענייז סנירעטעכברַא ןוא רעטעכרַא .חסּפ רַאֿפ ךָאװ עטצעל יד

 יד ןוא ,ייז טגָאי עמ ,טעװערָאהרַאֿפ ךעלקערש דַאירדָאּפ-הצמ ןיא
 סנייטשמ ןוא .ןֿפַאלשרעד:-טינ ןוא טייקדימ ןוֿפ ייז ייב ךיז ןּפעלק ןגיוא
 ןרעדעי ייב ןלעטשּפָא ךיז ןלעוװו סָאװ ,ןלַאטיּפַאק עסיורג יד ,טגָאזעג
 -סקע יד ןעוועג זיא רעיוהעגמוא .דַאירדַאּפ ןוֿפ סולש םוצ ייז ןוֿפ
 -הצמ ייב טרֿפבו ןטיבעג עלַא ןיא טייצ רענעי ןיא עיצַאטַאולּפ

 טעז ,יירעקעב ןיא רדסּכ םורַא ךיז טיירד סָאװ ,לקנַאי םייה .טעברַא
 ןיא ךיז טקעוװרעד סע ,ייוו םיא טוט ץרַאה סָאד ןוא וצ ץלַא סָאד
 טרעוו סָאװ ,טכערמוא םעד טָא ןגעק טסעטָארּפ ןוֿפ ליֿפעג ַא םיא
 ,רוטאנ רעד ןוֿפ שיגרענע ןוא וויטקַא .ןגיוא סנעמעלא רַאֿפ ןבירטעג
 -- ץלַא סָאד טָא ןביירשאב ףרַאד עמ :קנַאדעג ַאזַא ףיוא םיא טמוק
 ייב טצרַאװשרַאֿפ ןרעוו ןוא ךיז ןרעטַאמ ןשטנעמ עשידיא ױזַא יוו
 רעבָא ליוו רע ,ןַאלּפ רעד טלעֿפעג ןקיציא רבח ןייז .טעברא-הצמ רעד
 ןכַאמ : ןַאלּפ םלקנאי םייח זיא .ש י ד י א ףיוא ןביירשַאב סע לָאז עמ
 ףענעייל עלא ןלעוװ ,ףיוה-לוש ןֿפױא ייז ןּפעלקֿפױא ןוא ךעלעטעצ
 -יירש רעד ןיילַא עקַאט רע זיא ,ךאז רעד ןוֿפ רָאטַאיציניא רעד ןיילַא
 ץטשרע ןייז טרעוו ,קַאװטיל .א ןקיטפניק ןרַאֿפ טסַאּפ סע יו ןוא .רעב
 ,יירעקעב רעד ןוֿפ לקניוו א ןיא ,ָאד עקַאט ןריובעג ץיצַאמַאלקָארּפ
 סייווש רעייז ןוֿפ טכיזנַא ןיא ,ןשטנעמ-עינַאװערָאה יד ןשיווצ ָאד טָא
 .שינרעטַאמ ןוא
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 עג לקנַאי םייח רעגנוי רעד ךיז טָאה טעּפמיא ןצנַאג םעד טימ
 ןוא שינרעטיברַאֿפ ץרָאג ןייז ,טעברַא רעשירארעטיל ןייז וצ ןעמונ
 ךשמ ןיא .קרעוו ןטשרע ןייז ןיא ןַאטעגנײרַא רֶע טָאה גנוגערֿפױא
 לקיטש סָאד זיא ןקיציא .ןרָאװעג קיטרַאֿפ טעברַא יד זיא העש ַא ןוֿפ

 -קעװַא סע ןעמ טָאה דלַאב ןוא .ןרָאװעג ןלעֿפעג קרַאטש טעברַא
 -ץקנעמיוק ןוֿפ שמש:-רעטנוא םעד ,רעקשילאכימ עקרעב ןגָארטעג
 גָאטרַאֿפ זיב ןוא ,הביתּכ ןבירשעג טוג טָאה רעכלעוו ,לזיילק ןשרער
 ,לטעצ א סעקיּפָאק יירד וצ -- ךעלטעצ ןביז ןבירשעגנָא רע טָאה
 יז לָאז ןעמ ידּכ ,תבש תלבק ךָאנ ךעלטעצ יד ןעמ טָאה טּפעלקעגנָא
 ןעמוק ירֿפ רעד ןיא טעוװ םלוע רעד ןעוו ןוא ,ןסײרּפָארא ןענעק טינ
 -ץגקעוװַא ךיז טָאה ןײלַא קיציא .ןענעייל עלַא סע ןלָאז ,ןענעװַאד
 .ןדיא םלוע ןרַאֿפ טנעיילעגרַאֿפ סָאד ןוא ךעלּפערט יד ףיוא טלעטש

 רַאֿפ ךיז טלעטשראֿפ לקנאי םייח .ָאד ןעוועג ךיוא זיא הילא-םהרבא
 ןַא ןעמ טּפעלק לייוורעד ןוא ,ןדיא יד ןייצ יד טדעררַאֿפ ,ןדמערֿפ ַא
 .טכָאק ףיוה-לוש רעד .לַאסָאלָאק זיא םשור רעד .למטעצ שירֿפ א

 סע זא ,טסואוועג טינ לקנַאי םייח ךָאנ טָאה טייצ רענעי ןיא
 סָאװ סָאד זַא ןוא ,עיצַאמאלקַארּפ יװ טרָאװ אזא טםריטפיזקע
 טשרע .עיצַאריּפסנַאק ןיא ןרעוו ןטלַאהעג ףרַאד ,ןָאמעגֿפױא טָאה רע
 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ יד ןוֿפ ענייא םיא טָאה ןגרָאמ ףיוא
 ןיימ .ץלַא ןוֿפ ןיוש םייוו ךיא , :טרעלקעגֿפױא ,הבישי שאר םייב
 -ָארּפ ךיז טֿפור לטעצ רעייא זַא ,טגָאז רע .ךיוא םייוו טנעגילעטניא
 .טנעגילעטניא ןיימ ,ןענעקַאב ךייא םימ ךיז ליוו רֶע .עיצַאמַאלק
 ."ץיצַאריּפסנַאק זיא סָאד --- ? םיא ןעמ טֿפור יו ? רע זיא רעוו --

 -עג רעיינ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא קַאװטיל .א זיא ױזַא
 טנייה ןוֿפ .רעטעברַא עשידיא ,ןטסילַאיצַאס עשידיא ןוֿפ טֿפַאשניימ
 םיא טעװ ןָא טנייה ןוֿפ .ייז ןוֿפ רענייא ןרעוו ןיילא רֶע םעוו ןָא
 סעיצַאמַאלקָארּפ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןביירש וצ ןייז טרעשַאב
 .ןטֿפירשטיײצ עמייהעג ןיא ןעלקיטרַא ןוא

 -רעייֿפ םיא טָאה -- "רעקירעזנוא ןא ןיוש ךָאד ריא טייז טציא,
 ַא ןרָאװעג ךיז ןוֿפ ןיילַא .עקרעכַאמנקָאז יד הנח ןדלָאמעג ךעל
 -רַא םוצ עביל ןוא שוח םענעגייא ןייז ךרוד טריֿפעג ,"רעקירעזנוא
 ןוֿפ ליֿפעג ןוא טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןייז ךרוד טריֿפעג ,ןשטנעמ-סטעב
 םוצ םינּפ ןטימ טלעטשעג ךיז ךיילג ןוא .טיײיקשינַאמוה ןוא רשוי
 ךַארּפש ןייז ןיא םיא וצ ןדער ןעמונעג ךיילג ןוא ,רעטעברַא ןשידיא
 .חסונ ןוא

 ךיז טָאה הנח .ןעמאזקע רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא דלַאב ןוא
 ןסָאלשעגנָא ןענייז ךעלדיימ קיצעביז ןוא עכעלטע :טדנעוועג םיא וצ
 א ייב טרָאד טלַאה סע ,סעקרעכַאמנקַאז יד ןוֿפ עסַאק רעד ןיא
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 ןופ גנולמַאזרַאֿפ עמייהעג ַא ןייז טעוו דעומה לוח תבש ,קיירטש

 רע לָאז ,ןכב -- עדער 88 ןטלַאה ייז רַאֿפ ףרַאד ןעמ ,סנירעטעברַא יד

 םיא יז טָאה -- ןביירש וצ סָאוו .עדער יד ןבײרשנָא ריא רַאֿפ

 "נידַאב"טעברַא יד טנעקעג ןיילַא ךָאד רע טָאה לסיבַא ןוא ,טגָאזעג

 ןעמונעגניירַא ךיילג םיא טָאה הנח .סנירעכַאמנקָאז יד ןוֿפ ןעגנוג

 ןעמונעג לקנַאי םייח ךיז טָאה טרָאד ןוא ,זיוה ןיא רעטומ ריא וצ

 זיא ןהנח ,ןֿפַאשעג רע טָאה תואחסונ יירד .הכָאלמ רעקילייה רעד וצ

 ןעוועג טינ רָאנ זיא יז .חסונ רעטשרע רעד ןרָאװעג ןלעֿפעג אקווד

 ןרָאװעג טצונַאב טינ לָאמ ןייא ןייק זיא עדער רעד ןיא סָאװ ,ןדירֿפוצ

 ,ןויזב ןסױרג םוצ ."רָאטַאטַאולּפסקע , יװ ,טרָאװ ןייש אזא

 הנח ןעוװ ןוא ,טרָאװ ַאזַא ןוֿפ טסואוועג טינרָאג רבחמ רעד טָאה

 טָאה יז סָאװ ,טרָאװ עֿפרַאש ,עזייב סָאד טָא טרעלקרעד םיא טָאה

 -- ןטסױֿפ עטקירדעגֿפױנוצ ןוא ןייצ עטצירקעג טימ טדערעגסױרַא

 לָאמ ףניֿפ טלעטשעגניירַא סע טָאה רע ןוא ,טליֿפ רע ד סע רע טָאה

 "מַאזרַאֿפ רעד ףיוא ךעלדיימ יד ייב טָאה עדער סהנח .עדער רעד ןיא

 יד ןיא ןענַאטשעג ייז ייב ןענייז ןרערט ,ןעמונעגסיוא קרַאטש גנול

 ןכָארבעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד ןוא .ךעלקילג ןעוועג זיא הנח .ןגיוא

 סָאד זַא ,ןייז סע לָאז ?עדער ענייש ַאזַא ןהנח וצ טמוק יו :ּפעק יד

 ַא ןיא זיא יז ןכלעוו ייב ,טנעגילעטניא ריא ןבירשעגנָא ריא טָאה

 "ןטנעגילעטניא / ערעייז זַא ,ךָאד ןסייוו עלַא רעבָא ?ןעוועג זיירק

 ןעוו ןוא .ךעלקילג ןעוועג זיא רעבָא הנח ...שידיא טכעלש ןענעק

 ,טלייצרעד ץלַא םיא טָאה יז ןוא ןעמוקעג זיא "רעטנַאקַאב ,, רעיינ רעד

 ןבָאה םיא ךיוא ןוא ,קרעוו ןייז טנעיילעגרעביא ןיילַא טציא רע טָאה

 יד ייב ןטכענ יו טקנוּפ ,ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ןרערט טציא ךיז

 ירעייֿפ םיא הנח טָאה טצעל םוצ ."עינַארבָאס, רעד ףיוא ךעלדיימ

 ,ריּפַאּפ ןגיוב םעד טָא ןטלַאה וצ רַאֿפעג ַא זיא סע זַא ,טרעלקרעד ךעל

 ...טנערברַאֿפ סע יז טָאה ןגיוא יד ןיא םיא רַאֿפ ןוא

 .ץלָאטש רעיוהעגמוא טליֿפרעד ךיז טָאה לקנַאי םייח רעגנוי רעד |

 טָאה רע .לרוג ןרעטיב ןייז ןיא ןסעגרַאֿפ טנעמָאמ םעד ןיא טָאה רע

 רעמייהעג רעיינ רעד ןֿפלעהטימ ןעק סָאװ ,םענייא רַאֿפ טליֿפרעד ךיז

 ,"רעקירעזנוא, ַא ןיוש זיא רע .טלעוו עיינ יד ןעיובטימ ,גנוגעווַאב

 ףרַאד עמ עכלעוו ,סעיצַאמַאלקָארּפ טביירש רע ."רעטנַאקַאב, ַא

 םירג א ןענייז ייז ,סע טסייה .עיצַאריּפסנַאק רעֿפיט ןיא ןטלַאה

 טרעוװ ןָא טנייה ןוֿפ .גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע רעד רַאֿפ רַאֿפעג

 ,םישזער ןשירַאצ םעד ןוֿפ אנוש ןוא רענגעק רענערָאװשעג א רע |

 .גנונעדרַא רעיינ ַא ןוֿפ רעיוב ַא ןוא רערעטשעצ ענייז ןוֿפ רענייא

 ,דימתמ ןוא רוחב-הבישי רעד ,ןוז רעשהלגע-לעב רעד ,לּפירק רעד

 ןוא .רענַאיצולָאװער א ןרעוו ןכיגניא טעוו -- דיגמ רעקידעקניה רעד

 .ןובירט-סקלָאֿפ
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 ײרד לטיּפַאק

 ,1894 ןיא םזילַאיצַאס םוצ ןענאטשעגוצ זיא דנַאֿפלעה לקנַאי םייח
 -ַארַאּפ ןעגנאגעגוצ םיא ייב זיא לַאעדיא םעיינ םוצ ךיז ןרעקַאב סָאד
 ןוא ךַארּפש רעשידיא רעד טימ גנוריסערעטניארַאֿפ רעד טימ לעל
 9019 םעניא טקעלּפטנַא ךיז טָאה עיגרענע ןוֿפ לאוװק ַא .רוטַארעטיל
 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא עיגרענע עסיורג טלקיװטנַא רע .ןאמנגנוי ןקירָאי
 וצ עעדיא רעד טימ ךרוד ךיז טגנירד רע ,גנוֿפַאש רעשירארעטיל
 .עסַאמ רענשטּפערָאה רעשידיא רעד וצ גנודליב ןוא רוטלוק ןגָארט
 רעיינ רעד ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא רעֿפיט ךיז טלצרָאװרַאֿפ רע
 רעד זיא סע .טֿפַאשרעטעברַא רעקיניזטסואווַאב ןוא ץנעגילעטניא

 ץנַאג ןייז ןייג טעוו קַאװטיל .א רעקיטֿפניק רעד ןכלעוו טימ ,געוו
 | .ןבעל

 ענליוו ןייק ןעמוקעג לקנַאי םייח זיא 1893 םיבוט םימי ףיוא
 ענייז .ןמז-רעמוז םעד רערעל א ןעוועג זיא רע ואוו ,בושי םענוֿפ
 ,ווָארבָאב ןרעטסקע רעד :ןעוועג טלָאמעד ןענייז םירבח עטסטנעָאנ
 -עּפש רעד ,ןיקצעלק .ב ןוא יקסניוועל םידומיל ץעלַא ןוֿפ רערעל רעד
 ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז ןבָאה עלא ייז .רעוט ןוא רעגעלרַאֿפ רעקידרעט
 סע וא ,טסואוועג ןבָאה ייז :?טֿפַאשקנעב, ןוֿפ עידַאטס רעד ןיא
 טגָאלשרעד ױזַא יו רעבָא ,ךעלזיירק עמייהעג סעּפע ןַארַאֿפ ןענייז
 .טסואוועג טינ ייז ןבָאה ,ןיהַא ןרעוו וצ "ןעמונעגניירא , ךיז ןעמ
 טֿפָאהעג ןוא "עטנאקַאב ,, יד ןוֿפ טֿפַאשדנײרֿפ יד טכוזעג ןבָאה ייז
 .םיורט םעד ןכיירגרעד וצ ףוס לּכ ףוס ףליה רעייז טימ

 ןוא שידיא ןוֿפ רעבָאהביל עסיורג ןעוועג ןענייז םירבח ריֿפ ץלַא
 ןטלַאהעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ
 טנעקעג טָאה ואוו רעבָא .סָאג רעשידיא רעד ףיוא ןעלקיוטנַא ןיא רדסּכ

 ץלא ןוֿפ ןֿפױק ?ןענעייל םוצ ךעלכיב יד טָא ןעמוקַאב רעטעברַא ןא
 זיא ןעוװעג טינ ןענייז ןקעטָאילביב ןייק .דנַאטשמיא טינ רֶע זיא
 ץשידיא א ןדנירג וצ :קנַאדעג א ןעלקנַאי םייח ןלַאֿפעגניײא עקַאט
 8 טימ ,לאגעל סָאד ןענעֿפע ןגעװ .רעטעברַא יד רַאֿפ קעטָאילביב
 טָאה .ןטכַארט וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא ,טכַאמ רעד ןוֿפ שינעביולרעד
 טלעטשעגרָאֿפ .לאגעלמוא בלַאה ,הקיּתשב ןכַאמ טֿפרַאדעג סע ןעמ
 -קריוורַאֿפ וצ ךאז יד ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,םירבח יד רַאֿפ ןַאלּפ םעד
 -ֿפיונוצ טָאה ןעמ .טלקיווטנַא טוג ךיילג ךיז טָאה קעטָאילביב יד .ןכעל
 זיא סע .קיטש 28 8 ןעוועג לּכה ךס ,ךעלכיב ענעגייא עלַא טּפעלשעג
 ןוא לבור 18 עטנַאקַאב ייב טלמַאזעג ןעמ טָאה ,קינייװ וצ ןעוועג
 -כיב ןוא רעכיב עטצונעג ענעדײשרַאֿפ קילדנעצ עכעלטע טֿפױקעג
 ןעמ טָאה ױזַא יו .קיטרַאֿפ ןעוועג זיא קעטָאילביב יד ןוא ,ךעל
 א רא 8 זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה עמ ?לבור 15 יד טלמַאזעג
 -ַאב א ייב טלעטשענקעװַא ןעמ טָאה קעטָאילביב יד .ןקנארק
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 -נָאק ,סערַאילָאטס :ןַאמ 19 ַא ןעוועג זיא רענעייל .ןיליירפ רעטנַאק
 -יב עטוג טלעֿפעג ןבָאה סע .סנירעקירטשנקַאז ןוא סעקרעכַאמנטרעוו
 זיא ץפורג יד .ןֿפױק וצ ףיױא טלעג ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,רעכ
 ,םעד ץוה .גנוגנעואב-רעטעברַא רעקיטרָא רעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג
 יד טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג רעטעברַא עשידיא יד ןשיווצ זיא
 ןיא רָאנ ןעמוקַאב ןעמ ןעק רוטלוק ןוא גנודליב עתמא זַא ,גנוניימ

 עקַאט זיא רוטַארעטיל עשידיא יד ןוא -- ךארּפש רעשיסור רעד
 ,טקריוועג טָאה ץילַא סָאד .טייצ רענעי וצ םערַא רעיוהעגמוא ןעוועג
 ךיז טָאה שידיא ןופ רעבָאהביל ריֿפ ערעזנוא ןוֿפ קעטָאילביב יד זַא
 םייח טָאה 1894 טסברַאה ןיא ןוא ,טלקיוטנַא ךַאװש ףוס לּכ ףוס

 טָאה רע ןוא דניק טבילעג ןייז טימ ןדיישעצ וצ ךיז ןסָאלשַאב לקנַאי
 -ָאילביברעטעברַא רעשיסור רעד גנולמאזדרעכיב יד ןבעגעגרעביא
 יד טַאהעג רעבָא טָאה יז ,לַאגעלמוא ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,קעט
 ."ןטנעגילעטניא , יד ןוֿפ גנוציטשרעטנוא

 טירט עטשרע ץענייז לקנַאי םייח טכַאמ דָאירעּפ ןבלעז םעד ןיא
 ץרּפ .ל .י ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא סע .טיבעג ןשירארעטיל ןֿפױא
 רעירֿפ ,"ךעלטעלב בוט-סםוי, עטמירַאב ענייז ןבעגסױרַא ןעמונעג טָאה
 ןופ ןענַאטשעגּפָא רענעי זיא ךָאנרעד ,ןרָאטקעּפס .מ טימ ןעמַאזוצ
 -.טעלב ענעגייא ןבעגסױרַא ןיילא טוואורּפעג ןוא גנומענרעטנוא רעד
 עכלעז8 ייווצ רָאנ טָאה רע .סעצרּפ יו עלאקידאר רעקינייוװ ,ךעל
 סע ,"ןרעטמַאל רעד, ןסייהעג טָאה סנייא ,טזָאלעגסױרַא ךעלטעלב
 ,"געט עקידנעכָאװ ףיוא לטעלב א, לּפעקרעטנוא םעד טאהעג טָאה
 -למַאז םעד ןיא טָא .1894 עשראוו ןיא סיורא ,ךעלטייז 382 ןטלַאהעג
 טעברַא עטשרע ןײז טכעלטנֿפערַאֿפ לקנַאי םייח טָאה טֿפעה
 -קעּפס רעבָא ,"ץנַארעלַאט , ןֿפורעגנָא סע טָאה רע .שידיא ףיוא
 ןוא טרעה , ןֿפורעגנָא סע ןוא ןעמָאנ םעד טכאמעגרעביא טָאה רָאט
 רעטשרע רעד ףיױא עקַאט טקורדענגּפָא סע טָאה רע ןוא ,"! טסייוו
 :לטרעוו-סקלָאֿפ סָאד ,ָאטָאמ א ןבעגעגוצ ךיוא טָאה רָאטקעּפס .טייז
 ."ןייטשַאב לטץעטש ןייז ןײלַא ןַאק רע ,עשטּפַארטס סטָאג טינ ייז,
 .סעדלעז היח :רבחמ רעגנוי רעזנוא טָאה ןבירשעגרעטנוא
 רעד ןעוועג זיא סָאװ .םינָאדװעסּפ רעטשרע ןייז ןעוועג זיא סָאד
 ? סקַאװטיל .א ךַאז רעטשרע רעקיזָאד רעד ןוֿפ םערָאֿפ יד ןוא טלַאהניא

 ןטקורדעג ןיא -- שרדמ ןכָאנ טעברַאאב ,עדנעגעל ַא זיא סע
 זיא וניבָא םהרבַא ."לַאמכָארק ןמחנ סיוא ײרֿפ, :טייטש טסקעט
 ןטלַא ןט ןעוועג חרוא םינכמ טָאה רע .השעמ רעד ןוֿפ דלעה רעד
 ןעקנַאד וצ טגײלעגרָאֿפ רעטעּפש םיא טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןַאמ
 ןייז ןעקנַאד טעװ רע :טגָאזעגּפַא ךיז רענעי טָאה ,טָאנ סמהרבא
 םהרבא זיא .טצינשעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ,טָאג םענעגייא
 םעד ןבירטעגסױרַא טָאה ןוא דייר יד טָא רַאֿפ טגערעגֿפױא ןרָאװעג
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 ןוא ןעמהרבַא וצ ןזיווװַאב דלַאב טָאג ךיז טָאה .רבדמ רעד ןיא ןטלַא
 :טנָאזעג םיא טָאה

 ןײלַא ךיא ןוא ?ןעמונעגנָא רימ רַאֿפ סָאד ךיז וטסָאה ? ױזַא, ...
 סָאװ ,יד ןֿפָארטשַאב וצ קרַאטש גונעג טינ ,גנוניימ ןייד ךָאנ ,ןעד ןיב
 :רָאנ עז ?ןעמעננָא רימ רַאֿפ ךיז טסֿפרַאד וד סָאװ ,רימ ןגעק ןקידניז
 שטָאכ ,טדיילקעג ןוא טזייּפשעג ןרָאי ליפ ױזַא ןטלַא םעד בָאה ךיא
 יו טינ ןעגנַאגַאב (ךיז) זיא ןוא טביולעג טינ רַאֿפרעד ךימ טָאה רע
 טינ טכַאנ ןייא םיא טסָאה -- שטנעמ רעקידניז ,וד ןוא -- ליוו ךיא
 טסיב וד ...וד יו טָאג רעדנַא ןַא טניד רע סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג
 ,םענעי טמוק סָאװ ןוא ,רעתמא רעד זיא טָאג ןייד זַא ,טנייצרעביא
 ?רעטעג ערעדנַא טניד ןוא טנייצרעביא טינ םעד ןיא זיא רעכלעוו
 תמא םעד טסייוו רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןפָארטש ןשטנעמ א ןעד טמוק
 ןענעֿפע ןשטנעמ וטסרעלק ןקידיײלַאב טימ ,ןבײרטרַאֿפ טימ --- ?טינ
 ןיא ןעמ ןעק תמא םעד ,ןיינ ?ןעזרעד תמא םעד ןלָאז ייז ,ןגיוא יד
 רע ,ןטיינ טינ םענייק ןָאק ןעמ !ןגָאלשנײרַא טינ דלַאװעג טימ ּפָאק
 ,ןענעק ןעגנוקידיײלַאב ,תופידר !ליוו רערעדנא רעד יו ןעקנעד לָאז
 רעד לייוו ,ןביולג ןשלַאֿפ ןייז ןיא ןקרַאטשרַאֿפ םענעי ךָאנ ,טרעקרַאֿפ
 ןיא קרַאטש קידנעטש ךיז טלַאה רע ,ןשקע ןַא עבטב זיא שטנעמ
 רע רעכלעוו רַאֿפ ,ךַאז יד ;ןעמענוצ םיא ייב ליוו ןעמ סָאו ,םעד
 וליֿפַא ריד ךיז טעװ רע ביוא .רערעייט ךָאנ םיא ייב טרעוו ,טדייל
 ,םינּפל ןייז רָאנ סע טעוװ ,תמא ןייד ןעמעננַא טעוו ןוא ןבעגרעטנוא
 ןלָאז ןשטנעמ טסליוו .עקינייז סָאד ייב ןביילב רע טעװ קינייוועניא
 ןרעל ,טגייצרעביא טסיב וד סָאװ ,עבלעז סָאד ןיא טגנייצרעביא ןייז
 יז ןעוו ןוא ;תמא םעד ןייטשרַאֿפ ייז ןלעוװ ןאד ,ייז רעלקרעד ,ייז
 דיילטימ ייז טימ רָאנ וטסנעק ןאד ,דנילב ןביילב ןאד ךיוא ןלעוו
 ןקידיײלַאב רעבָא ,תוחומ עטּפָאטשרַאֿפ עכלעזַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןבָאה
 יז ןרירַאב םיוק ,טינ טכער ןייק וטסָאה ןעקנאדעג ערעייז רַאֿפ יז
 ."סעטכעלש וצ ןשטנעמ ערעדנַא שינעדנעלברַאֿפ רעייז ךרוד טינ

 עדנעגעל ןימ ַאזא רענעייל ןקיטנייה ןרָאֿפ סיוא טעז ,יאדווא
 סעדלעז היח ןגנוי םעד רַאֿפ רעבָא .שיליּכשמ-שינלטב לסיב שּפיה א
 ךירטש ַא קפס ילב זיא ץנארעלָאט .גנוכיירגרעד 8 ןעוועג סע זיא
 -נייוועגרעסיוא טַאהעג ןבעל ץנַאג ַא טָאה רע .רעטקַארַאכ סקַאווטיל ןוֿפ
 ,םעד ןיא ןגייצרעביא ןוא ןשטייטסיוא ןוא ןרעלקרעד וצ דלודעג ןכעל
 -עג ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא זיא רע .טביולגעג ןיײלַא טָאה רע סָאװ ןיא
 יד רַאֿפ גיוא רָאלק ַא טַאהעג ןוא רעקידערּפ רעקידלודעג ַא ןבילב
 םעד ןקידערּפ ,ןרעלקרעד ,ןענרעל .ןשטנעמ-רעדירב יד ןוֿפ ןרעלעֿפ

 .ץבַאגֿפױא-סנבעל ןייז רַאֿפ טכַאמעג רע טָאה סָאד -- תמא
 -נײרַא זיא רע סָאװ ,ןָאטעג ייו קרַאטש טָאה ןעלקנַאי םייח

 שיאעדיא םיא זיא רעכלעוו ,ןצרּפ וצ טינ ןוא ןרָאטקעּפפ וצ ןלַאֿפעג
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 ,דנײרֿפ ענייז רַאֿפ טמעשעג שזא ךיז טָאה רע .רעטנעענ ךס 8 ןעוועג

 ןכיגניא רֶע טָאה ,ןגיוא ערעייז ןיא ןריטיליבַאער וצ ךיז ידּכ ןוא

 סָאד ןוא "ךעלהשעמ ירד, ןעמָאנ ןרעטנוא ךאז עיינ א ןבירשעגנָא

 : ןצרּפ ןוֿפ רעֿפטנע ןַא ןעמוקעג רעבָא זיא דלאב .ןצרּפ טקישעגקעוַא

 דיל .טוג רעייז ןענייז (ןענָאטעילעֿפ רעקיטכיר) ךעלהשעמ ערעייא,

 םייה זיא יאדווא ."רוזנעצ רעביא ןרעוו טקורדעג טינ סע ןָאק ,רעד

 זיא רעבָא טייז רערעדנא רעד ןוֿפ .םיורג רעייז ןעוועג רעצ סלקנַאי

 ןעמוקַאב רע טָאה ,סנטשרע :טסיירט עסיורג א ךיוא ןעוועג ָאד

 ;"םוג רעייז,, זיא ךַאז ןייז ,ןײלַא ןצרּפ .ל .י ןוֿפ גנונעקרענַא יד

 םינ ןָאק ןָאטעילעֿפ ןייז ,רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,סנטייווצ

 ,רענָאיצולָאװער זיא סע זַא ןמיס ַא ךַאד זיא ,רוזנעצ יד ןטלַאהסיוא

 ,רעמ ךָאנ .ףמַאק ןסיורג םוצ ןגָארטיײב ןָאק רע ךיוא --- סע טסייה

 ילָאּפ רעטכערעגמוא רעד ןוֿפ רעריטרַאמ קיטש ַא ןיײלַא ןיוש זיא רע

 ...גנונעדרָא רעשיט

 "םוי, םעצרּפ ןיא לזמ טוואורּפעג לקנַאי םייח טָאה לָאמ טייווצ א

 -עילעֿפ 8 טקישעגוצ םיא רע טָאה 1895 חסּפ-רַאֿפ : "ךעלטעלב בוט

 ןעמוקַאב ךיז טָאה םעד ףיוא רעבַא ;"הצמ ןוא ץמח ןגעוו, ןָאט

 ןרעוװ טקורדעג טינ ןָאק ןַאטעילעֿפ רעד, : יקסניּפ דוד ןוֿפ הבושּת ַא

 ןוא טקעלעטניא סלקנאי םייח ,סיוא טזייוו ."טייקכאוװש ןייז רעביא

 ןײלא ןענעק וצ ףיוא טלקיוטנא גונעג ןעוועג טינ ךָאנ זיא קַאמשעג

 .י:עבַאגסױא ַאזַא ןיא ןרעוו וצ טקורדעג קיסַאּפ זיא סע סָאװ ,ןצַאשּפָא

 ךיז רעביא ןטעברַא וצ םיוטש ןקידרעטייוו א ןבעגעג םיא טָאה סָאד

 .ןעמָאקלוֿפרַאֿפ וצ ךיז ןוא ןיילַא

. 

 סָאװ ,םענייא טימ לקנַאי םייח ךיז טנעקַאב 1894 גנילירֿפ

 ָאמעד-לַאיצָאס עשידיא עּפורג רעקידנריֿפ רעד וצ טגנַאלַאב טָאה

 ,"רערעל, רעד)יקסנַאשזָאג .ש ןעוועג זיא סָאד .ענליוו ןיא ןטַארק

 טָאה'מ ,ךיז ןענעקַאב םּתס ןייק ןעוועג טינ זיא סע .(ונל רעטעּפש

 יקסנַאשזָאג :ליצ ןטמיטשַאב ַא טימ רערעל םוצ טריֿפעגניײרא םיא

 ןסָאלשַאב רע טָאה---"ןַאגרַאשז, טוג ןעק לקנַאי םייח זַא ,טרעהעג טָאה

 -ַאגרָא יד רעכלעוו ןיא ,טעברַא לקיטש קיטכיוו א ןבעגוצרעביא םיא

 "עברַא ןא םענייז רַאֿפ ןענעייל ליוו רע :טקיטיונעג ךיז טָאה עיצאזינ

 ןוא םזינַאמוה ןוֿפ עכָאּפע יד , ,קרעוו םיקסטואק לרַאק לזיירק-רעט

 -רושז ןשיסור ַא ןיא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא עכלעוו ,"עיצַאמרָאֿפער

 לקנַאי םייח זַא ,רע ליוו טָא זיא --- (שטייד ןוֿפ טצעזרעביא) לַאנ

 טעוו ,ךָאװ א ןטייז 8-4 וצ שידיא ףיוא ןצעזרעביא םיא רַאֿפ סע לָאז

 .לזיירק ןייז רַאֿפ לַאירעטַאמ ןקיטיונ םעד ןבַאה רע
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 ןטנעגילעטניא ערעדנַא יד ןוֿפ דיישרעטנוא םוצ ,יקסנַאשזָאג
 טנעקעג ןיילַא טָאה ,עּפורג רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רענליוו רעד ןוֿפ
 -טימ .שידיא ףיוא ןזיירקקרעטעברא טריֿפעג טָאה ןוא שידיא טוג
 יֿפנָא ןוא החגשה ןייז רעטנוא ןצעזרעביא ןוא םיא טימ ןטעברַא
 סָאד -- יקסטואק לרַאק ןוֿפ קרעוו עכעלטּפַאשנסיװ סָאד טֿפַאשרער
 ,ץלָאטש א רָאנ טינ ןעוועג לקנַאי םייח רעגנַאֿפנָא ןגנוי םעד רַאֿפ זיא
 ײדָאטױא ןא ןעוועג רע זיא ,ןעמעלא ךָאנ .לוש עטוג א ךיוא רָאנ
 עשיסור יד טנעקעג ,םעטסיס א ןָא רעבָא ךס ַא טנעיילעג טָאח ,טקַאד
 ןוֿפ עטכישעג יד טסואוועג טינ ךיוא טָאה רע ,ךאווש רעייז ךַארּפש

 .קרעוו ןייז ןיא טלדנַאהַאב טָאה יקפטואק עכלעוו ,עכָאּפע רע
 -רַאֿפ טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה שידיא זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד וצרעד
 ןעמעלא םעד בילוצ .ןקורדסיוא עכעלטֿפַאשנסיװ עקירעהעג יד טגָאמ
 ןעוועג ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה לקנַאי םייח סָאװ ,טעברַא יד זיא
 רע טָאה רעבָא ראֿפרעד .עכעלטרַאװטנַארַאֿפ ןוא ערעווש א רעייז
 ןטימ ןֿפערטנעמאזוצ יד ןוֿפ ךיוא יו ,טעברא רעקיזָאד רעד ןוֿפ
 ,(ידַאקרַא רעמערק רעדנַאסקעלַא טימ רעטעּפש ןוא "רערעל
 ליֿפ רעייז ,זיירק "סרערעל , םעד טריֿפעג קיליײוװטייצ טָאה רעכלעוו
 ךיז טָאה טנַאלַאט רעשירארעטיל ןייז ןוא טקעלעטניא ןייז .ןסָאנעג
 .טלקיװטנַא רעמ ץלא

 -ַארעג ַא ןעוועג זיא גנוצעזרעביא סלקנַאי םייח זַא ,סיוא טזייוו
 םעיינ ַא "רערעל, רעד םיא טכאמ םורא רָאי בלַאה א ןיא ןוא ,ענעט
 -רעטעברַא ןוֿפ קרעוו שיטסירטעלעב א ןעניֿפעגסױא :גַאלשרַאֿפ
 ןיא ןענוֿפעג טָאה לקנַאי םייח .שידיא ףיוא סע ןצעזרעביא ןוא ןבעל
 עסיורג ַא "דָאכסָאװ, לאנרושז ןשידיא-שיסור סענוֿפ גנַאגרַאי ןטלַא ןַא
 ןעוועג זיא גנולייצרעד יד ."עילימַאֿפ א ןוֿפ עטכישעג יד, ,גנולייצרעד
 ןעגנואיצַאב יד טרירַאב טָאה יז ,עסַאמ רעשידיא רעד ןוֿפ ןבעל סענוֿפ
 טצונעגסיוא טנעקעג טוג טָאה יז -- לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ
 עג גנולייצרעד יד זיא "דָאכסָאװ, ןיא .ןקעווצ-עיצאטינַא רַאֿפ ןרעוו
 ךיז טָאה ןרָאי טימ רעטעּפש ;"םינַאדװעספ ,, ןבירשעגרעטנוא ןעוו
 רעד ןעוועג סֶע זיא רע זַא ,יקסנַא .ש ןוֿפ טסואוורעד קאווטיל .א
 יד, טנעיילעגרעביא טָאה יקסנַאשזַאג .גנולייצרעד רעד ןוֿפ רבחמ
 קיסַאּפ זיא סע זַא ,ןעוועג םיּכסמ טָאה ןוא ?עילימַאֿפ א ןוֿפ עטכישעג
 ןכַאמ טֿפרַאדעג טָאה לקנַאי םייח ןוא ,שידיא ףיוא ןבעגסױרַא םוצ
 ןרָאֿפעגקעװַא לקנַאי םייח זיא 1898-1894 רעטניוו .גנוצעזרעביא יד
 יד ןיא ,ָאד ןוא .רעדניק סקינבושי םעד טימ ןענרעל וצ בושי א ףיוא
 רעד ןוֿפ ,טָאטש רעסיורג רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא ,ןטנווָא-רעטניוו עגנַאל
 -עג קַאמשעג לקנַאי םייח ךיז טָאה ,עטנַאקַאב יד ןוֿפ ןוא גנוגעווַאב
 ןעמוקעג חסּפ ףיוא זיא רע ןעוו ןוא .גנוצעזרעביא רעד וצ ןעמונ
 עקיטרַאֿפ יד טכַארבעגטימ ךיז טימ רע טָאה ,ענליוו ןייק קירוצ
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 רצסיוא ףױא ןוא תוניבמ ףיוא ןבעגעג סע טָאה עמ .גנוצעזרעביא

 ,"ךעלעטלעוו טימ טלעוו ַא, ןוֿפ רבחמ ןטמירַאב םעד ןריטקאדער

 -עגנָא לכיב סָאד זיא ןטצעל םעד קנַאד ַא ןוא .(רעיירק) חיר א ןבכ
 -טֿפירש ףסוי) "ּםייח ןב גַאלרַאֿפ , ןיא ןבעגסױרַא םוצ ןרָאװעג ןעמונ
 םענופ ןעמָאנ רעד זיא הירא ןב ןוֿפ גנורעדָאֿפ רעד טיול .(רעצעז
 : ןרָאװעג ןבעגעגנָא רָאנ זיא סע .ןרָאװעג טנַאמרעד טינ רעצעזרעביא
 זיא רַאֿפרעד .הירא ןב ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא טצעזעגרעביא
 ןעמוקַאב טָאה רע ןוא רַארָאנָאה םוצ ףּתוש ַא ןעוועג רעטצעל רעד
 1896 רעטניוו בײהנָא קורד ןוֿפ סױרַא זיא לכיב סָאד .לבור 28 עצנַאג
 -רעביא סע זיא רעטעּפש ןוא ,"ןבעל ןרַאֿפ המחלמ יד, ןעמַאנ ןרעטנוא
 רעלוּפָאּפ קרַאטש זיא לכיב סָאד .לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טקורדעג
 .טייצ רענעי ןוֿפ רענעייל-רעטעברַא יד ןשיווצ ןעוועג

 יקסניּפ דוד ןוֿפ ףליה רעד טימ ,זיא 1899 רָאי ןבלעז םעד ןיא
 טעדנירגעג ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיא עּפורג רענליוו רעד ןוֿפ ןוא
 "עג ךיז טָאה רעכלעוו ,"טעטימָאק רעשינָאגרַאשז, רעד ןרָאװעג
 "עב ןוא עכעלטֿפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןבעגוצסורַא ליצ ַא רַאֿפ טלעטש
 -יב ץטוג ןטײרּפשרַאֿפ ללכב ןוא ,שידיא ףיוא רעכיב עשיטסירטעל
 ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא סע .רעטעברַא יד ןשיווצ שידיא ףיוא רעכ
 -זײרק-עדנַאגַאּפָארּפ ןוֿפ רעבירַא זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיא יד
 עג טָאה סע .שידיא ףױא ץקַאט ןוא ,ץיצַאטיגַאןסַאמ וצ ךעל
 ףיוא טריצודָארּפ םיא טָאה'מ ןוא לַאירעטַאמ רעקירעהעג טלעֿפ
 ךרוד עטלעטשעגֿפױנוצ ,ךעלכיב ץעלַאגעלמוא .םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ

 רעד טימ ןבירשעגרעביא טושּפ וליֿפַא ןעמ טָאה ,ןטֿפערק עשימייה
 -רעביא ענערָאװשעג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא לקנַאי םייח ןוא ,טנַאה
 סעקעּפָאק קיצנַאוװצ זיב ןעצ ןוֿפ ןעוועג זיא זיירּפ רעד -- סרעביירש
 .ןגיוב ןטלּפָאט א רַאֿפ

 ןוא "טעטימָאק רעשינָאגרַאשז, רעד טריטפיזקע טָאה רָאי יירד

 ןוֿפ סנייא .ךעלכיב טכַא גַאלרַאֿפ סקיטָאק ןיא ןבעגענסיורא טָאה רע
 טעטימָאק רעשינָאגרַאשז רעד .סלקנאי םיײח ןעוועג זיא ייז

 ַא טיול ןייז טלָאזעג טָאה סע .טלעטשאב םיא ייב עקַאט סע טָאה
 -סירטעלעב-בלַאה ַא ןיא עימעכ ןגעוװו ןסעומש -- רעטסומ ןשיסור
 ןעוועג רעדיוו לקנַאי םייח זיא 1896:1898 רעטניוו .םרָאֿפ רעשיט
 טָאה רע .רענלימ ןכייר ַא ןוֿפ רעדניק יד טימ ןענרעל וצ בושי א ףיוא
 טָאה רעטניוו םענוֿפ ךשמב ןוא ,לַאירעטַאמ ךס א ןעמונעגטימ ןיהא
 עטייווצ סָאד ."ןטנווָא-רעטניװ, לכיב עטשרע סָאד ןבירשעגנָא רע
 ,ןביירש וצ ןעוועג טרעשַאב ןיוש םיא זיא "ןטנווָא רעטניוו, לכיב
 רעשירַאצ רעד ייב "טסעק עטסיזמוא, ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו
 ןסעזעג זיא רע ואוו ,עמרוט רעשיטילָאּפ רענליוו רעד ןיא :טכַאמ
 ןיא ןענישרעד ןענייז ךעלכיב עדייב .1897 יַאמ ףוס זיב 1896 ינוי ןוֿפ
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 ןיא .לַאסָאלָאק ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעד .1897 רעמוז -- טייצ ןייא

 ןכלעוו ןוֿפ ,לכיב סָאד טביולעג ץרּפ טָאה רבחמ ןגנוי םוצ ווירב א
 זיא לכיב סָאד .טּפירקסונַאמ ןיא לייט ןטשרע םעד טנעיילעג טָאה רע
 -טעברַא עשידיא רעטרעדנוה ןוא ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ותעשב
 לכיב םעד טָא ןוֿפ קיזיֿפ ןוא עימעכ ןיא תועידי ערעייז ןבָאה ןשטנעמ
 רעכלעוו ,רבחמ ןלוֿפסינמייהעג םעד רַאֿפרעד טקנַאדעג ןוא טּפעשעג
 לכיב סָאד ."סעדלעז היח, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה
 ךיא סָאװ ,עבַאגסױא יד ;ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ךס א זיא
 רַאֿפ טָאה לקנַאי םייח .1912 ןיא םױרַא זיא ,טנַאה ןיא טציא טלַאה
 יד רַאֿפ רעבָא ,רַארָאנָאה לבור 60 עצנַאנ ןעמוקאב טעברא רעד
 ןוא ,ןעטוקַאב טינ ןשָארג ןייק רע טָאה ןקורדרעביא עקידרעטעּפש
 -ןצנָא בוח ןייז רַאֿפ ןטלאהעג טינ רעבענסיורא רעד טָאה ראֿפרעד
 טינ סױרַא אמּתסמ זיא סע .סע זיא עבאגסיוא עטליֿפיװ יד ןבעג
 .סעבאגסיוא סקעז יוװ רעקינייװ

 עמרוט ןיא ןסעזעג רָאי יירד טימ רעטעּפש זיא לקנַאי םייח ןעוו
 טינ רע טָאה ,ריביס ןיא טקישרַאֿפ ןעוועג זיא רע ןעוו ךָאנרעד ןוא
 םיא ןלָאז ייז ,ךוב ןייז ןוֿפ רעגעלרַאֿפ יד ייב ןענָאמ וצ טרעהעגֿפױא
 טינ ייז ןוֿפ רע טָאה ןשָארג ןייק רעבָא .רַארָאנַאה לסיבַא ןקישוצ
 רע טָאה ,ריביס ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו טשרע .ןטלאהרעד
 .רעפ8 א ןסירעגסיורא ייז ןוֿפ

 ,ןסעומש ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןבירשעגנָא ןענייז "ןטנווָא-רעטניוװ , יד
 רעד .לימ רעד ףיוא רעטעברַא יד טימ רערעל רעד טריֿפ סע סָאװ
 ןיא ןוא ,לקנַאי םייח רעזנוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא סָאד -- רערעל
 רימ ןבָאה ,רערעל רעד ןבירשַאב טרעוו סע ואוו ,סנייא לטיּפאק םעד
 ןעמַאנ םעד טגָארט רערעל רעד .לַאירעטַאמ ןשיֿפַארגָאיבַאטױא ךס א
 קאווטיל .א עקַאט טָאה םינַאדװעסּפ ןקיזָאד םעד א ,יק ס רוג חנ
 רע ױזַא יו טָא .לָאמ עקינייא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טצונעג
 :ןילַא ךיז ה"ד ,רערעל םעד ָאד טכיײרשַא;

 ןטוג א רעייז רַאֿפ טמיראב ןעוועג זיא יקסרוג חנ רערעל רעד,
 -- טנרעל רע ואוו זַא ,םיא ןיא טביולגעג טסָארּפ טָאה ןעמ ;רערעל
 ַא טאהעג קידנעטש רע טָאה םורָאד ;ןבָאה הלועּפ ַא רעדניק יד ןזומ
 רעטשרע רעד ייב !ןענַאטשעג טינ עלעטש א םוא זיא רע ....עלעטש
 ,טניואוועג ןעוועג זיא רע .ןרָאֿפקעװא רע טגעלֿפ טייקנדירֿפוצמוא
 טימ םיטַאבעלַאב יד טינ -- םיטַאבעלַאב טימ ןֿפרַאװ ךיז לָאז רע זַא
 .גנוצ ןֿפרַאש ןייז רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .םיא
 ןעזעג סָאד זיא ואוו :םענעגושמ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ערעדנַא
 לָאז ,ןעגנערבראֿפ ןלעוו טשינ לָאז שטנעמ רעגנוי 8 זַא ,ןרָאװעג
 רע ןעוו ןוא ,ךוב םייב -- םייצ עקידייל רָאנ טָאה רע ןעוו -- ןציז
 עלעדייא טימ טינ רע טגנערברַאֿפ ,לָאמ ַא לסיב ַא ַאי ןיוש טגנערברַאֿפ

20 



 ןדימש ,תוכָאלמ-ילעב ,ןגנוי עטסָארּפ יד טימ רָאנ ,ןכיילג ןייז ןשטנעמ
 ,ןדער ןלעטשקעווַא טסניד רעד טימ וליֿפא ךיז ןעק רע .ןעגנוי-לימ ןוא
 טייל עטסָארּפ יד טָא ,ןגעקַאד .טינ טַאטש לקערב א רָאג טָאה רע
 זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז ;האולמו םלוע ןַא ןטלַאהעג םיא ןוֿפ ןבָאה
 -עג טינ ךיוא ןעמ טעוװ ,טכיל טימ ןכוז ןשטנעמ אזא לָאז ןעמ ןעוו
 ַאזַא -- םיא ןגעוו ןדער ייז ןגעלֿפ -- טעדליבעג ױזַא זיא רע .ןעניֿפ
 יו ,טינ ךיז ןוֿפ טזָאלב ,טסָארּפ ױזַא ךיז ייב ךיז טלַאה ןוא ,רענעק

 טנייה .ןדער ןלעטשּפָא ןטסנעלק ןטימ ךיז ןעק רע ,סרענעק ערעדנַא

 טימ טדער עמ זַא ןעמ טסעגרעֿפ ,םיא טימ טדער ןעמ זַא ! ןדער ןייז
 ןעמ זא טנכער ןעמ ,טינ םיא רַאֿפ רָאנ ךיז טמעש ןעמ ,רענעק א
 רעסעב טעמּכ ,ןבעל ןייד רָאלק ױזַא טסייוו רע .ןכיילג ןייד טימ טדער
 ןדער טלָאװ רע ןעוו ,ךיז טכַאד'ס זַא ,גולק טדער ןוא ,ןיילא וד יו

 "..קידנרעה ןרָאװעג סואימ טינ טלָאװ ,טכַאנ ַא טימ גָאט א
 וצ קיטיירֿפ, א טרעדליש ס ע דל עז הי ח ױזַא יוװ טָא ןוא

 -נסיװ-רעלוּפָאּפ םעד טּפינקרַאֿפ רע ױזַא יו ןוא ,"ןסע םעד ךָאנ טכַאנ
 יד ןרעלקוצֿפױא ייז ידּכ ,רעמעברַא-לימ יד טימ סעומש ןכעלטֿפַאש
 םעד ףיוא .ךיק ןיא ןיירא עלא ןענייז יז, :טלעוװ סטָאג ןוֿפ תודוס
 8 ןענאטשץעג זיא ּפמָאל ןבעל ןוא ,ּפמָאל א טנערבעג טָאה שיט
 ןסעזעג ןענייז שיט םורַא .סערדָאײ-סעבריק טימ רעלעט רעסיורג
 ןענייז ןוויוא ןבעל ...לימ ןוֿפ םירוחב ייווצ -- ךלמ ןוא לשרעה
 ,םהרבא ןוא לארשי ;לימ ןוֿפ םירוחב ייווצ עקירעביא יד ןסעזעג
 זיא ןוויוא ןבעל ...סעציילּפ עטיירב טימ ,סקואוו ןלעטימ ןוֿפ עדייב
 ,תורוחהס עניילק טימ םורַא טרָאֿפ רע .ךיוא קינלעבַארָאק ַא ןסעזעג
 סע טריֿפ רע ,םעקלײשטַאּפ ןוא ץיצ ,לוװַאב ,סעקליּפש ,ןעלדָאנ : יו
 ענעמוזמ רַאֿפ םירעוּפ יד טֿפױקרַאֿפ ןוא רעֿפרעד יד רעביא םורַא
 ןענאטשעג זיא רעמלַא ןבעל ...ןטקודָארּפ-סֿפרָאד רַאֿפ רעדָא טלעג
 טליוו ריא -- ...לדיימ סדימש םעד עקייח םימ הנח לדיימ-טסניד יד
 לארשי טָאה ,ןוווא םוצ טמוק ?רערעל ,ןעמעראװנָא רשֿפא ךיז
 םעומש רעסיױרג א ךיז טלקיװטנַא ךיק ןיא ָאד טָא ןוא ."טגָאזעג
 ךיז טיצרַאֿפ רעכלעוו ,סעומש א -- ןצעזעג עריא ןוא עימעכ ןגעוו
 טלַאהניא ןצנַאג םעד טיג עכלעוו ןוא ,ןטנװָא עגנאל עכעלטע ףיוא

 .ךוב ןוֿפ

 -רוטַארעטיל א ךיוא רָאנ ,ןשיֿפַארגָאיב ַא רָאנ טינ סיוועג טָאה סע
 -ניוו , יד ןוֿפ ןגוצסיוא עקינייא ןעגנערב וצ סערעטניא ןכעלטכישעג
 ריבסמ זיא רבחמ רעגנוי רעד ױזַא יוװ ,ןזייוו וצ ידּכ ,"ןטנווָא-רעט
 :רענעייל ןעיור ןרַאֿפ םינינע ערעווש רָאג עקינייא

 -רעד ןטֿפַאשנסיװ עקירעביא ץעלַא יד יא ,עימעכ יא עקיזיֿפ יא,
 ,גָאט עלַא יז ןעעז רימ .רוטַאנ רעד ןיא ןצנוק עפיורג יד זנוא ןרעלק
 טניואוועגוצ ייז וצ ןענייז רימ לייוו רָאנ ,רוטַאנ רעד ןיא ןצנוק יד טָא
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 זדנוא ייב ייז ןקוק ,קידנעטש ייז ןעעז רימ לייוו ,ןָא טייהדניק ןוֿפ
 םינ ןעניז ןֿפױא רָאג טמוק זנוא ןוא .סיוא טינ ןצנוק ןייק רַאֿפ רָאג
 .טכַאמעג ןרעוו ןצנוק יד יו ,ױזַא זיא סָאד סָאװרַאֿפ ,ןרעלקוצֿפױא
 סָאד טָא ,טֿפָא טינ ךיז טֿפערט סע סָאװ ,ךאז 8 ןעעז רימ ןעוו םורָאד
 רימ ,ןרעיוא ןוא ליומ ףיוא ןענעֿפע רימ .סנ 8 ,ץנוק א זנוא ייב זיא
 -שיראנ ץלא ןיא ןביולג רימ ןוא םיכאלמ רעדָא םידש םעד ןיא ןעעז
 ףיוא טקוק סָאװ רעד ,רעבָא ןשטנעמ ןטנרעלעג םעד רַאֿפ .ןטייק
 עדעי ,רוטאנ עצנאג יד זיא םיא רַאֿפ ,ןגיוא ענעֿפָא טימ טלעוװ רעד
 -כיר רעדָא ,ץנוק רעסיורג ןייא זיא רוטַאנ עצנַאג יד ,ץנוק א ךַאז
 ךָאנ ךיז טריֿפ ץלא רָאנ ,ָאטינ רָאג זיא ןצנוק ןייק :טגָאזעג רעקיט
 םינ שרעדנַא לָאמנייק ןענעק עכלעוו ,ןצעזעג עקידנעטש עטמיטשאב
 .ןרעוו

 -- ?גָאט עלַא טלעוו רעד ןיא סָאד ריא טעז ןצנוק ארַאֿפ סָאװ ---

 .טגערֿפעג לארשי טָאה

 טייג סע ,לשמל ,ןּפַאכנָא רימָאל ? ץנוק ַארַאֿפ סָאװ ,טסייה יוו --
 ןוֿפ ,ריא טײטשרַאֿפ ?ץנוק ןייק טינ סָאד זיא .יינש רעדָא ןגער ַא
 ?יינש רעד רעדָא ןגער רעד ךיז טמענ סע ןענַאװ

 ןוֿפ טייג ןגער רעד ?ןײײטשרַאֿפ וצ ןענַארַאֿפ ָאד זיא סָאוװ ---
 ? למיה

 ?ןגער רעד למיה ןיא טרָאד ךיז טמענ ןענַאוװ ןוֿפ ןוא --

 .ןקלָאװ ןוֿפ ?ןענאוו ןוֿפ טסייה יוו ---

 רעד טמענ ואוו ןוא ?ןקלָאװ רעד סנױזַא סָאד זיא סָאװ ןוא --
 ? רעסַאװ ןקלָאוװ

 ?...טינ ןיוש ךיא סייוו סָאד ,ריא טעז --

 -רעד ,עטנרעלעג יד ןוֿפ קזוח ןכַאמ ןָא טביוה םלוע רעד ןעוו ןוא
 :רערעל רעד טרעלק

 -סיוא ןענעק ייז ,ןרעטש יד ןופ גנַאג םעד קיטכיר ףיוא ןסייוו יז,
 ןיא ןוליֿפַא ,טונימ רעכלעוו ןיא ,ןרָאי ךס ַא ףיוא רעירֿפַא ןענעכער
 ןוא .טרָא ןטמיטשַאב סעניא ןייטש טעוװ ןרעטש רעדעי עגר רעכלעוו
 ןעוו קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע טימ ...טינ תועט ןייק ןבָאה ייז
 םעד ןגעוװ רעירֿפ ןעמ טגעלֿפ ,המח יוקיל ַא ןֿפערט ךיז טגעלֿפ סע
 ,רעטצניֿפ ןרָאװעג זיא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,גנולצולּפ .ןסיוו טשינרַאג
 ןוא ןטָאש רעצרַאוש רעסיורג ַא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןוז רעד ףיוא
 קרַאטש ךעלנייוועג עלַא ךיז ןגעלֿפ השעמ תעב .טכאנ ןרָאװעג זיא סע
 ...בורה ןיוש טרעוו טלעוו יד זַא טניימעג טָאה ןעמ ,ןקערשרעביא
 עכלעוו ,עטנרעלעג יד :שרעדנַא ץנאג ןרָאװעג סע זיא רֶעבַא טציא
 יד ,ייז טֿפור ןעמ יווװ רעדָא -- ןרעטש יד ןוֿפ גנַאג םעד ןענרעלרעד
 יז ןוא ,המח יוקיל םעד ןוֿפ הביס יד טונ ןסייוו -- ןעמַאנַארטסַא
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 -נזיױוט ףיוא ןענעכערסיוא ןענעק ייז .ןייז טעוװ סע ןעוו ,רעירֿפַא ןסייוו

 *...המח יוקיל א ןייז טעוװ עס ןעוו ,רעירֿפא ןרָאי רעט

 עמ ביוא ,ןעמוקסיורא טעוװ סָאװ ,עגַארֿפ רעד ףיוא ףוס םוצ ןוא

 רעד טרעּפטנע ,רוטאנ רעקימורַא רעד ןוֿפ ,ןײטשרַאֿפ ץלַא ןיוש טעוו

 : רערעל

 טעוװ ריא .ךַאז עסיורג 8 זיא ןיילא ךיז רַאֿפ ןיײטשרַאֿפ סָאד

 ענעֿפָא טימ ץלַא ףיוא ןקוק טעוװ ריא ,טייקשיראנ ןיא ןביולג םינ

 "רעד ןבָאה טעוו ריא זַא ,ןגָאז ךייא ךיא לעוװו ?ּפַאנק זיא סָאד ; ןגיוא
 יו רעבָא ,ןכַאמ טינ ץעקַאט ריא טעוװ ןענישַאמ ןייק .ךיוא ןצונ ןוֿפ
 ,רוטַאנ יד קידנסיוו .ןײטשרַאֿפ םיוועג ריא טעוװ ןבעל וצ רעסעב

 טירט רעדעי ףיוא ךיז ריא טעוו ,ךייא ןיא ןוא ךייא םורא זיא עכלעוו

 ןלָאז ייז ,ןדָאש טינ ךייא ןלָאז ןטֿפערק עריא ,ןטיהרַאֿפ וליֿפַא ןענעק

 וצ ךייא ןָא טינ ךיז ךיא םענ ךעלנייוועג .ןעגנערב ןצונ ךָאנ ךייא

 ןוא ,ליֿפ רעייז טינ ןיײלַא יז סייוו ךיא ,רוטַאנ עצנַאג יד ןרעלקרעד

 *...טינ טַאלג ךָאד ןעמ ןעק ןענרעלסיוא סוֿפ ןייא ףיוא הרוּת עצנַאג יד

 טקעלּפטנַא ןעגנוֿפַאש עטשרע יד ןיא ןיוש ךיז טָאה ױזַא טָא

 -ילדנעצ טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רָאטַאזירַאלוּפַאּפ רעסיורג רעד

 .קַאװטיל .א ,רערעהוצ-עיצקעל ןוא רענעייל עשידיא רעטנזיוט רעק

 ריֿפ ל טי ּפ ַא ק

 ןבירשעג טָאה יז ןעוו ,טכערעג ןעוועג אמּתסמ זיא לַאטנעזַאר אנַא

 ךעלכיב ייווצ יד, זַא ,"עטכישעג-סנבעל ַא ןוֿפ ךעלטעלב , עריא ןיא

 רַאֿפ רצוא רעתמא ןַא ןעוועג ןענייז סעדלעז היח ןוֿפ ןטנווָא-רעטניוװ'

 ןענייז ךעלכיב יד ןעוו ,1897 רעמוז םעד וצ ךיז טיצַאב סָאד ."זנוא

 סָאד ןבירשעג טָאה לקנַאי םייח ןעוו ,רעבָא .קורד ןוֿפ סױרַא ןיוש

 ליֿפ ױזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא טלָאמעד ,1896-1894 ןיא לכיב עטשרע

 וצ געוו ַא טכוזעג טשרע רע טָאה טלָאמעד .םיא רַאֿפ גנונעקרענַא

 .טייקיניילק ןייק ןעוועג טינרָאג זיא סָאד ןוא .עיצַאזינַאגרַא רעד

 ןטנעגילעטניא יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד
 םייח .ערעדנַא ןוא יקסנַאשזָאג ,עבויל ,ידַאקרַא יוװ ,עכלעזַא טָא --

 ולָאּפ , ,ןטנעגילעטניא-בלַאה עירָאגעטַאק רעד וצ טגנַאלַאב טָאה לקנַאי

 יד רָאנ טינ .סע טסייה ,"רעטקידנעעג ,, ןייק טינ ,"ןטנעגילעטניא
 ןטלַאהעג טינ טנעמעלע סעד ןוֿפ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ רעריֿפ

 .ךעלטייוו ןטלַאהעג ייז ןוֿפ ךיז טָאה עסַאמ יד וליֿפַא רָאנ ,קראטש

 בור'ס ,ךעלזײרק-עדנַאגַאּפַארּפ עניילק ןוֿפ טייצ יד ןעוועג ךָאד זיא סע

 .טרינַאּפמיא רעטעברא ענעגױצעגנײרַא יד טָאה סָאד --- שיסור ףיוא

 לקיטש 8 ןעוועג זיא זיירק ןוֿפ רעריֿפנָא ַא רַאֿפ טנעדוטס ַא ןבָאה

 "עזעוועג ,טנעגילעטניא-בלַאה רעד ,טגָאזעג-סנייטשמוא רעבָא .סוחי
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 םיא ןוֿפ טנעקעג ןעמ טָאה סָאװ -- קינזיולק ןוא רוחב-הבישי רעג

 ןגעלֿפ -- "טנעגילעטניא ןַא ןוֿפ עלָאּפ ןייק טינ ןליוו רימ, ? ןסינעג

 ןעמרָאֿפןסַאמ ןעמונעגנָא טָאה גנוגעװַאב יד ןעוו טשרע .ןהנעט ייז

 ןיא ןירַא זיא שידיא ןוא ,עיצַאטיגַא ןוֿפ ןדָאטעמ וצ רעכירַא זיא ןו

 .טרעדנעעג גנואיצַאב עקיזָאד יד ךיז טָאה ,ןרעדעֿפ יד

 ַא ןוֿפ רעריֿפ א ןיײלַא ןרעוו וצ ןעוועג זיא םיורט סלקנַאי םייח

 .א ןבעגעג טינ סנױזַא םיא טָאה ץיצַאזינַאגרָא יד רעבָא .לזיירק

 יֿפָא יד, :ױזַא ענייז תורצ יד טָא ןגעוו טלייצרעד ןיילַא קַאװטיל

 ךָאנ ןיב ךיא .ןטלַאהעג קינייװ רימ ןוֿפ טָאה ץיצַאזינַאגרָא עלעיצ

 ;שרדמה תיב ןוֿפ ביוטש םעד טלסײרטעגּפָא טשרָאקָא ,יור רַאג ןעוועג

 ַא ןצנַאגניא ,קינייװ רעייז ןעוועג ךעלזיירק ןיא ןטנעגילעטניא ייב

 ןוא ,שיטַאמעטסיס טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טנעיילעג ןיילא ,יירד םישדה

 -ַאגרָא רעד ןוֿפ טקעריד ךיא בָאה--ןעוועג ךיוא ךיא ןיב םינּפ תוזע ןַא

 .ןעמוקַאב טינ לזיירק םוש ןייק ןרָאי עטשרע יד ,ךיז טכוד ,ץיצַאזינ

 -עטניא טימ ןענעייל ןבעגרעביא רימ ןעמ טגעלֿפ טנעה עטייווצ ךרוד

 סע ןלָאז ייז ידּכ ,רוטַארעטיל עשידיא ץיינ יד רעטעברַא עטנעגיל

 רַאֿפ ךעלזיירק ךיוא ,ךעלזיירק ערעייז ןיא ןצונסיוא רעסעב ןענעק

 סיוועג ןוא ,ךיא געלֿפ .קיניײװ ןעוועג רעבָא סָאד זיא רימ .רעגנַאֿפנַא

 *...םייז רעד ןוֿפ הצע ןא ןבעג ךיז ,ןילַא ךיא טינ |

 "ןעוועג ךיוא ךיא ןיב םינּפ תוזע ןא ןוא, גנורעלקרעד רעד ןיא

 .ןעלקנַאי םייח ףיוא ןקַאוװטיל .א ןוֿפ לובלב לקיטש ַא אמּתסמ טקעטש

 ןַא ןעוועג רעכיג זיא ץיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ יורטוצמוא םעד ןיא

 ;קרַאטש רעייז ןעקניה ןייז ,םומ ןייז ןעוועג זיא סָאד : הביס רעדנַא

 ןיא רעוט רעדעי ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עלַאגעלמוא עקיטלָאמעד יד ייב

 ,שזַאנָאיּפש ןקידנעטש ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעד

 ךיז טָאה עמ רעכלעוו טימ ,ךַאז ַא ןעוועג ןורסח רעקיזָאד רעד זיא
 יד טָארדעג ןיילַא םיא טינ טָאה סע .ןענעכער קרַאטש טֿפרַאדעג

 טנעקעג ךיוא טָאה רע רַָאנ ,ןרעוו טרינָאיּפשעגסױא טכייל ןוֿפ הנּכס

 8 ןיא ןלעטש ןוא ,ןריטרַאװק עמייהעג ףיוא "סעקיּפש , ןּפעלשרַאֿפ

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא .רעמענלײטנַא ערעדנא ךיוא הנּכס
 ימוא םעד טָא ןבָאה ןעניז ןיא קידנעטש טֿפרַאדעג ײטרַאּפ יד טָאה

 ךיז ןטנַאלַאט ץענייז טרעדנואווַאב טָאה ןעמ םגה ,סקַאװטיל קילג

 .סענָאיּפש ןוא יײצילָאּפ ןוֿפ ןעיירדוצסורַא
 רעד ןיא ןייגוצניירא ןערב ןוא תונשקע ןייז קנַאד ַא ,ךעלסיבוצ

 םייח טרעוו ,הרבסה-חוּכ ןוא שידיא ןדנצנעלג ןייז קנַאד ַא ,טעברַא
 "זיירק טריֿפ רע .חביבס-רעטעברַא רעד ןיא רערעלוּפָאּפ ץלַא לקנאי
 ערעסערג ץלַא ףיוא רעטעּפש ןוא עניילק ףיוא ףיוא טערט רע ,ךעל
 -רע ןוא *?עקרַאסָאק רעטֿפניֿפ , רעד ףיוא -- ןעגנולמַאזרַאֿפ עמייהעג
 יד רַאֿפ טנעייל רע .לזיירק-רעטעברַא ןַא רע טריֿפ טָא .שרעדנַא ץעג
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 8 םעד םורַא טדער ןוא קוסּפ ַא ּפָא טגָאז רע ,"תוריכש , רושָארב

 "עקניה רעד לקנַאי םייח, רַאֿפ טנעקעג םיא טָאה עמ .העש עצנַאג

 לָאמַא -- ךעלטעטש יד רעביא םורָא טרָאֿפ רעכלעוו ,"דיגמ רעקיד

 עשידיגמ יד רע טָאה טציא .סוֿפוצ ןעגנַאגעג לָאמַא ,רוֿפ א ףיוא

 עלַאגעלמוא .יד ןיא ןגָארטעגנײירַא ןדער ןוֿפ םינֿפוא .ןוא ןדָאטעמ

 ןייז ןוֿפ טַאהעג האנה ןבָאה עסַאמ רעד ןופ ןשטנעמ יד .ךעלזיירק

 ,ךעלזיירק ענייז ןיא ןעמונעג לַײטנַא ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ ךס ַא .ןדער

 | .טקנעדעג גנַאלנרָאי סע ןבָאה

 ירַאֿפ, רעטשרע רעד ןגעוו ןעהַאק רַאדיזיא טלייצרעד טָאה טָא

 -סעקישטזַאקירּפ ַא ןדנירג וצ סעקישטזַאקירּפ ףניֿפ ןוֿפ "גנולמַאז

 .1896 ןיא ,טביירש רע יוװ ,ןעוועג זיא סָאד .ענליוו ןיא ןײארַאֿפ

 .גנולמַאזרַאֿפ יד טנֿפעעג טָאה (קַאװטיל .א) טנַאֿפלעה לקנַאי םייח,

 טכיװעג-טּפיוה רעד ...טלעוו עיינ א טקעדטנַא זדנוא רַאֿפ טָאה רע

 .ןגַארֿפ-טלעװ ענײמעגלַא ןוא עשיטילַאּפ ףיוא ןרָאװעג טגיילעג זיא

 לקיטרַא ןבלעז םעד ןיא ."רעטרעוו ענייז ןעגנולשעג שממ ןבָאה רימ

 דלַאװ רעטערקאז ןיא גנולמַאזרַאֿפ א ןגעוו ןעהָאק רָאדיזיא טלייצרעד

 טנַאמרעד ,דנזעװנַא ןעוועג ָאד ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ .ענליוו רעטניה

 | .ןקַאװטיל .א ךיוא רע

 ,גנובײרשַאב יד ךיוא ךיז טיצַאב ,אמתסמ ,טייצ רעבלעז רעד וצ

 םייח רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןוֿפ טיג ןיקסאב ףסוי עכלעוו

 גנולמַאזרַאֿפ עטרעדלישעג רעירֿפ יד יו טקנוּפ .טדערעג טָאה לקנַאי

 -רַאֿפ ,גנומענרעטנוא ןֵא ןעוועג ךיוא סָאד זיא ,סעקישטזַאקירּפ ןוֿפ

 ןיא רעוט רעטנַאקַאב ַא ,ווָאקינוװיּפַארק ןמלק ןוֿפ ןעמָאנ ןטימ ןדנוב

 ךָאנ טעוו זדנוא --- דניירֿפ סקַאװטיל .א ןוֿפ רענייא ןוא טייצ רענעי

 טלייצרעד טָא זיא .ןעמָאנ ןייז ןענַאמרעד וצ ןעמוקסיוא רעטעּפש

 ,גניטימ ַא וצ טכַארבעג ךימ סָאד טָאה רע, :ןיקסַאב ..י םיא ןגעוו

 טריֿפעגנײרָא ךימ טָאה ןעמ .ןדער טֿפרַאדעג טָאה לקנַאי םייח ואוו

 ןעוועג טינ ,ענעכָארבעצ ןביוש יד ,ןיילק רעמיצ רעד ,רעלעק ַא ןיא

 לרעמיצ םעניילק םעד ןיא רעבָא ,טכיל ןייק ןעוועג טינ ,טֿפול ןייק

 קילדנעצ עכעלטע ,גנירעה לסעֿפ א ןיא יו ,טקַאּפעגנָא ןעוועג זיא

 ,לקניוו א ןיא ןוא .ןכַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ

 ןענַאטשעג זיא ,לקנעב א ףיוא םוֿפ רעקנַארק ןייז טימ טרַאּפשעגנָא

 ,טקוקעג טינ םענייק ףיוא טָאה רע ,טדערעג טָאה רע .רענדער רעד

 רעבָא .טינרָאג םענייק טכַארטַאב רע זַא טכודעגסיוא ךיז טָאה סע

 רע .קנַאדעג ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא ךראמ רעצנַאג ןייז

 ,טרָאװ םעדעי טּפַאכעגֿפױא ןבָאה עטלמַאזרַאֿפ יד ןוא טדערעג טָאה

 -לעוו ,ןכַאז ןגעוװ טדערעג טָאה רע .עבליז עדעי ןעגנולשעג טָאה ןעמ

 .טייצ וצ טייצ ןוֿפ רעכָא .ךעלֿפײרגאבמוא ןעוועג רימ רַאֿפ ןענייז עכ

 ןעוועג רימ ןענייז עכלעוו ,רעטרעוו םיא ןוֿפ ןסײרסױרַא ךיז ןגעלֿפ
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 דייר יד ,םיאיבנ יד ןוֿפ רעטרעוו ןעוועג ןענייז סָאד ...טנעָאנ רעַײז
 יד וצ טקידערּפעג ןבָאה עכלעוו םיאיבנ יד ,סומע ןוא קוקבח ןוֿפ
 רעד ןגעוו ,ןעלביא ץלַאיצַָאס יד ןנעוו ייז וצ טדערעג ןבָאה ,ןסַאמ
 "...טלעוו רעד ףיוא טשרעה סָאװ טייקיטכערעגמוא

 טנגוי רעד ןיא קַאװטיל .ַא
 עירעמרַאדנַאשז רעד ןוֿפ עיֿפַארגָאטַאֿפ ַא טול

 יד רַאֿפ טכַאמעגכרוד סע טָאה לקנַאי םייח ךלהמ ןטייוו ארש'ס
 -רעד ללכב ךיז טָאה רע סָאװ ,זיא גנַאל יו ! רָאי רַאּפ ענעֿפָאלרַאֿפ
 סָאװ ,זיא גנַאל יו !ךעלזיירק ןוא ךעלכיב עמייחעג יד ןגעוו טסואוו
 -אזוצ רע ןעוו ,ןעוועג זיא טַאמ "רערענַאיצולָאװער , רעטסערג ןייז
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 ןיא ,דָאס ןיא ייז ייב ןבײלקֿפױנוצ ךיז ןגעלֿפ םירבה ץנייז טיט ןעט
 טָאה רענייק .ןסעומש עמייהעג יד ןריֿפ ָאד ןוא ,ףיוה רעייז ןוֿפ קע
 -רַאֿפ יד ןעוועג זיא ליסעּפ רעטסעווש יד .ןיהַא ןעמוקוצ טרָאטעג טינ
 טגעלֿפ יז .עטלמַאזרַאֿפ יד ןוא רעטומ רעטוג רעד ןשיווצ ןירעלטימ
 .טיורב קיטש ןסיורג ַא רעטומ רעד ייב ןעמוקַאבסױרַא לָאמ סעדעי
 -ַאװו טימ ןעקנורטרַאֿפ טָאה עמ .עטלמַאזרַאֿפ יד וצ ןגָארטסױרַא ןוא
 .ןענעייל סָאד ןוא ןסעומש יד טצעזעגרָאֿפ רעטייוו טָאה עמ ןוא רעס
 -עוװַאב רעד ןיא רעוט רעויטקַא ןא ןיילַא לקנַאי םייח ןיוש זיא טציא
 -ָאנָאה ןיוש טמוקַאב רע .רעטעברַא עשידיא רַאֿפ טביירש רע .גנוג
 -ץלק ןוא ערעפערג ףיוא ףיוא טערט רע .ןסטֿפירשעג ענייז רַאֿפ רַאר
 ןטסיזאנמיג עגנוי םיא ןבָאה גנַאל טינ טשרע .ןעגנולמַאזרַאֿפ ערענ
 רַאמשטרָאק רערעל רעד ייז ןשיווצ) שיסור טנרעלעג ערעדנא ןוא
 ןיײלַא ןיוש רע טכַאמ טציא ןוא .(ןוז סנזח ,ןוז סקושז דוד ,ןוז ןייז ןוא
 רעד ןיא קרעוו ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוטעבראאב ןוא ןעגנוצעזרעביא
 מירט עסיורג טימ טייג גנולקיװטנַא סלקנַאי םייח .ךַארּפש רעשיסור
 .טֿפנוקוצ עסיורג א רַאֿפ טייטש םיא .סױארַאֿפ

* 

 עג ןענייז גנוגעװַאב רעד ןיא לײטנָא ןרעוװויטקַא ןטימ ןעמאזוצ
 ןביוא ןיוש ןבָאה רימ .ןדייל עטנַאקַאבמוא עיינ ןוא ןטסערא ןעמוק
 -רעטניוו , יד ןוֿפ לייט ןטייווצ םעד זַא ,רעטרעוו סקאווטיל .א טריטיצ
 ואוו, ,עמרוט רעשיטילָאּפ רענליוו ןיא ןבירשעג רע טָאה "ןטנווָא
 ."1897 יַאמ ףוס זיב 1896 ינוי ןוֿפ ןסעזעג ןיב ךיא

 -מוא ץעכלעוו ייב ?ןרָאװעג טריטסערא קַאװטיל .א זיא אוו
 ךוב ריא ןיא טלייצרעד ךילרעדווַאנבוד עץיֿפָאס ? ןעוו יונעג ? ןדנעטש
 טלדנַאה סע) טייצ רענעי ןיא , זַא ,"דנוב-רעטשרעב ןוא דנוב-רעברַאג ,
 -טיל .א טריטסערא ןעוועג ןָאגרָאמס ןיא בגַא זיא (1897 ןגעוו ךיז
 -טיל טלָאמעד ,סע טסייה ,ןיוש טָאה ץמ .(40 .ז) "דנַאֿפלעה-קאװ
 .ץניוָארּפ ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא טקישעג ןקַאװ

 -רַא ןייז ןיא ןבירשעג טסערא ןייז ןגעוו טָאה ןיילַא קַאװטיל .א
 ןייק ןרָאֿפעג ךיא ןיב 1897 יַאמ ןיא , :ױזַא ןיקסנילּפַאק ןגעוו לקיט
 לכימ לארשי .גנוגעוװאב-רעבראג עקיטרַאד יד "ןריֿפנָא, ענעימשַא
 -ניא ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע .ןרָאֿפּפָא ןראֿפ ןעוועג רימ ייב זיא
 ,ןרָאװעג טריטסערא ןכיגניא ןיב ךיא ;ןרעמערק ןוֿפ סעיצקורטס
 ,ןכב ,ןעעז רימ ."ןרָאװעג טײרֿפַאב ,עמרומ ןיא טייצ רָאי 8 ןסעזעגּפָא
 ,סעיצַאמרָאֿפניא עלא יד ןיא טינ ןעמיטש ןטקנוּפ יד ןוא סעטַאד יד זַא
 ליֿפוצ :ןובשח םעד ןרױלרַאֿפ טָאה ןיילא קַאוװטיל זַא ,סיוא טזייוו
 .ןרַאװעג טריטסערַא ןבעל ןייז ןיא רע זיא לָאמ
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 ִּש

 סָאד יצ ,עגעמשָא ןיא יצ ןָאגרַאמס ןיא יצ ,ןייז טינ לָאז סע יו
 טסערַא רעטייווצ רעד רָאג רשפא רעדָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא
 ןטשרע ןייז ןעמוקַאב לקנַאי םייח ,סע טסייה ,ןיוש טָאה ,רענייז
 טעמּכ .עירעמרַאדנַאשז ןוא ײצילַאּפ רעשירַאצ רעד ןוֿפ אבה:-ךורב

 עשיסור יד ןיא רדס רעד .הסיֿפּת ןיא ןסעזעגּפָא רע זיא רָאי ןלוֿפ ַא
 לָאז סע רעווװ ,ןבָאה טזומעג טָאה עמ זא ,אזא ןעוועג זיא סעמרוט
 ןּפוטש טזומעג ךיוא טָאה רעצעמע .גנודיילק עמעראוו ,ןסע ןעגנערבוצ

 -ַארוקָארּפ רעד ייב ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא ןסיורד ןוֿפ "עלעיד , יד
 .ןָאטֿפױא ךס ַא טלעג טימ טנעקעג ָאד ןעמ טָאה לָאמטֿפָא ןוא ,רוט
 טינ טלָאמעד ךָאנ ךיא עיצַאזינַאגרָא רעד ייב "ץיירק רעטיור, ןייק
 םייח ןגעװ טגרָאזעג לסיבא טָאה סָאװ עקיצנייא יד ןוא .ןעוועג
 ןגעוו טימַאב ךיז טָאה יז .לסעּפ רעטסעווש ןייז ןעוועג זיא ,ןעלקנַאי
 רעבָא .טגנאלרעד םיא לקעּפ א ךיוא יז טָאה רשֿפא ,"עינַאדיװס, א
 טָאה רענייק ןוא ,רעטומ רעד טימ עֿפָארטסַאטַאק יד ןעשעג זיא דלַאב
 -רוט ןיא ָאד זיא רע םגה ,ןעלקנַאי םייח ןגעוו טגרָאזעג טינ רעמ ןיוש
 רעכלעוו ,רענלעז רעשידיא ַא טָאה לָאמ ןייא רָאנ .קנארק ןרָאװעג עמ
 יעג ,עמרוט יד ןטיה טקישעג טָאה עמ סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג זיא
 יד טקיאורַאב טָאה רע ןוא ,ןעלקנַאי םייח ןוֿפ עלעטעצ ַא טכַארב
 .גנונעדרַא ןיא ןוא טנוזעג זיא רע זא ,ענעגייא

 : םָארטש ץיינ ַא ןעמוקַאב לקנַאי םייח טָאה עמרוט רָאי םעד ךָאנ
 -ײצילָאּפ ףיוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא רע
 .רָאי יירד ףיוא ,טכיזֿפױא

 םיא וצ ןענייז ,ווַאלסָאנירעטאקעי ןייק ןרָאֿפּפָא ןרַאֿפ געט רָאּפ א
 ןוא יקסנילּפַאק לכימ לארשי ןעמוקעג גנוניואוו סרעטָאּפ ןייז ןיא
 רעד ןגעוו טדערעצ ךיז טָאה עמ .(ןאקשוד) רעדניבנייא רעד יײסיָאמ
 רעכיב ענענישרעד יד ןגעוו ,טייצ רענעי ןוֿפ רוטַארעטיל רעשידיא
 טדערעג .עמרוט ןיא ןסעזעג זיא לקנַאי םייח סָאװ רָאי םעד רַאֿפ
 טלָאמעד םיא ןבָאה םירבח) לקנַאי םייה ןוא יײסיָאמ רקיעב ןבָאה
 -רעד -- ףוס םוצ ,, .ןגיוושעג טָאה לכימ לארשי .(ווָאקַאי ןֿפורעג טּפָא
 ץלַא זיא סָאד :ןסירעגרעביא זדנוא רֶע טָאה -- קאווטיל .א טלייצ
 יז .ןקיטָאק טימ ןצרּפ רַאֿפ רעביא סע טזָאל .רוטַארעטיל עלַאגעל
 -עטיל רעלאגעלמוא חּכמ זיא סָאװ רעבָא .ןגרָאזַאב ןיוש סע ןלעוו
 -ַאוער סעּפע ךָאד ןענייז רימ ? טינרָאג ןיוש ןעמ ףרַאד סָאד ? רוטַאר
 ? טינ יצ סָאד רימ ןענייז ! רָאי עטוג ידלַא וצ ןטסילַאיצַאס ,ןרענָאיצול
 לסיב ַא ןיא טדער לכימ לארשי סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא
 -עטיל עלאגעלמוא :טרעֿפטנעעגּפָא בָאה ךיא .ןָאט ןטגערעגֿפױא ןַא
 -ייה ךָאנ ןרָאװעג זיא רע .דנַאלסױא ןיא ןבעגעגסױרַא טרעוו רוטַאר
 ָאד טינ סָאװרַאֿפ ןוא .דנַאלסױא ןיא ץלַא ...דנַאלסױא ןיא : רעס
 ןוא ,ונ :טשודיחרַאֿפ ךיז בָאה ךיא ?קסנימ ןיא יצ ענליוו ןיא אֿפוג
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 טעװ סע :לכיימש ןשימלעש 8 ןָאטעג טָאה לכימ לארשי ? יירעקורד א
 -עּפ ןיא ןלעטשקעװַא טנעקעג טָאה שטיוועלעדנוז ! יירעקורד ַא ןייז
 ?טינ ןענעק ענליוו ןיא רימ ןוא ,ןסור יד רַאֿפ ,יירעקורד ַא גרוברעט
 ןיא ריס טָאה'מ ןוא ...רענליו א ןעוועג ךיוא זיא שטיוועלעדנוז
 יו טעמּכ ןיוש זיא יירעקורד ַא זַא ,טלייצרעד ןכירטש עניײמעגלַא
 ץלַאגעל יד ןוֿפ "טּפעלשעגוצ ,, זייווכעלסיב ןעמ טָאה טֿפירש .ןַארַאֿפ
 וצ ןילַא לכימ לארשי טָאה סערּפ לקיטש א ,ןעיירעקורד עשידיא
 -ןרָאי בָאה ךיא , : טינ טנערֿפ ןטייהלצנייא ןגעוו .טעװערטסײמעגֿפױנ
 רעבָא .סע ךיא בָאה טציא ןוא ,םעד ףיוא חומ םעד ןכָארבעג גנַאל
 ,ןקורד וצ סָאװ ןייז טינ טעוו -- טינ זַא ,רעביירש ןבָאה זומ ןעמ
 -רַאֿפ לָאמַא רעדיוו ךיז כָאה ךיא ."ןֿפלעה זדנוא ריא טזומ ָאד ןוא
 יץסיָאמ 4 רימידַאלוװ ןוא בעילג ,ידַאקרַא זיא ואוו ןוא ,ונ :טשודיח
 ערעזדנוא רעדייא !דלָאי ןייק טינ טייז :טקַאהעגרעביא רימ טָאה
 ייז רימָאל .ןרָאי רעבירַא ןענעק ,ןביילקוצ ךיז ןלעוװ ןטנעגילימש
 טעוו ריא .ןדירפוצ ןייז ןיילַא ייז ןלעוו ,ךַאז עקיטראֿפ ַא ןגָארטוצ
 | ."טגָאזעגוצ בָאה ךיא ? ןביירש

 יד ןוֿפ רענייא וצ ףּתוש 8 ןרָאװעג ,םורא ױזַא ,זיא לקנַאי םייח
 רעד וצ :גנונעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ ןעוטֿפױא עטסנעש
 -עג ."עמיטש רעטיי בר ַא , רעלַאגעלמוא רעד ןוֿפ גנוֿפַאשַאב
 רעד רעבָא .ןקַאװטיל .א טרעהעג טינ טָאה וויטַאיציניא יד ,סיוו
 ,םענייא יו ןבילקענסיוא םיא ןבָאה ןרָאטַאיציניא יד סָאװ ,טקַאֿפ
 טכַאמעג םיא ןוא דוס ןסיורג םעד ןעױרטעגנָא םיא ןעק ןעמ סָאװ
 סָאװ ,ןעמָאנ ןטוג םעד ןגעוו תודע טגָאז ,ךַאז רעד וצ ףתוש ַא רַאֿפ
 .הביבס רעקיזָאד רעד ןיא טָאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה לקנַאי םייח
 ווַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאֿפקעװַא דלַאב טזומעג טָאה רע יוו ױזַא
 טנעקעג טינ טעברַא םצע רעד ייב רע טָאה ,ףָארטש ןייז ןעמוקּפָא
 - ,ןטרָאד ןוֿפ ףָאטש ןשירארעטיל ןקיש טנעקעג רָאנ טָאה רע ,ןֿפלעה
 יוָאדלעז .א ןוֿפ עיצקאדער רעד רעטנוא .ןָאטעג רע טָאה סָאד ןוא
 רעמונ רעטשרע רעד סױרַא 189/ טסוגיוא ןיא זיא ,יקסנאמעינ
 עטנַאמרעד יד .ןרַאלּפמעזקע 400 ןיא טקורדעג ,"עמיטש רעטייברַא
 -ץטניא , יד .טייז עשינכעטמ יד טעטכירעגנייא ןבָאה רעטעברַא ייזוצ
 ןבָאה ,רעטעברא יד ץוח .טסואוועג טינ ךאז רעד ןגעוו טָאה "ץנעגיל
 -לעטניא-בלַאה עטנַאמרעד יד רָאנ תוכייש ַא טאהעג ךַאז רעד וצ
 יד זיא ןָא רעמונ ןטייווצ םענוֿפ .(קַאװטיל ןוא יקסנאמעינ) ןטנעגנ
 ײנַאגרָא רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא רעבירא טעברא-עיצקַאדער עצנַאג
 ןרָאװעג טנעקרענָא גנומייצ יד זיא רעמונ ןטעביז םענוֿפ ןוא .עיצַאז
 ןעוועג זיא רעמונ רעטשרע רעד ."דנוב , ןוֿפ ןַאגרָא ןלארטנעצ ןרַאֿפ
 רעד רעבָא .ןזיירג טימ לוֿפ ,טקורדענּפָא טכעלש ,רערעגָאמ א רעייז
 יז ןוֿפ ווימַאיציניא רעד ןוֿפ ןריובעג .לַאסָאלַאק ןעוועג זיא קורדנייא
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 -נעמַאזוצ ,טרָא ןֿפױא ָאד יירעקורד א ןיא טקורדעג ,אֿפוג רעטעברַא
 ןעועג רע זיא -- אֿפוג רעטעברַא יד ןוֿפ ןדנופרעד ןוא טלעטשעג
 ,עסַאמ רעד ןוֿפ .ףמואירט רעד

 ןרעסערג ַא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןוֿפ טקישעגוצ טָאה לקנַאי םייח
 .עירָאמקיװ ןיגינעק רעשילגנע רעד ןוֿפ ייליבוי םעד ןגעוו לקיטרַא
 רעד , :לטרעוו ןטנַאקַאב םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה לקיטרַא רעד
 לקיטרַא רעד ."טינ טריגער רע רעבָא ,טגינעק דנַאלגנע ןיא גינעק
 -םסבלעז רעשיסור רעד ןשיווצ דיישרעטנוא ןֿפיט םעד ןזיוועג טָאה
 ןוא רעשיכראנַאמ-לענָאיצוטיטסנָאק רעשילגע רעד ןוא טּפַאשרעה
 טקורדעגּפָא ןעוועג זיא לקיטרַא רעד .םעטסיס רעשירַאטנעמַאלרַאּפ
 ."ץמיטש רעטײברַא, ןרעמונ ייווצ עטשרע יד ןיא

 -ֿפיונוצ ןבעל סקאווטיל .א זיא ,טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןבױהעגנַא
 -עברא רעשידיא רעטריזינַאנרָא רעד ןופ עטכישעג רעד טימ ןסָאגעג
 ."דנוב, ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ,גנוגעווַאב-רעט

 עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג קַאװטמיל .א זיא רעטעּפש ןרָאי טימ
 -ץלמוא ענייז ןיא ייס ,"דנוב , ןיא ןטסיצילבוּפ עטסרַאבטכורֿפ ןוא
 .עלַאנעל יד ןיא ייס ,םעבאנסיוא ץלַאג

 -ירעמַאקעי ןיא ןעלקנַאי םייח ןוֿפ ןבעל סָאד ןעוועג זיא רעווש
 ײסיָאמ) ?עטקישרֿאֿפ , רענליוו ךָאנ ןעוועג ןענייז ָאד םגה .וַאלסָאנ
 -טסבלעז רעקיטסייג רעד ןוא ןבעל עלעירעטַאמ סָאד רעכָא זיא ,(.ַא .א
 וצ םייצ ןוֿפ .רעקירעיורט 8 רעייז ןעוועג ןעלקנַאי םייח ןוֿפ ליֿפעג
 רעטנוא זיא רעטעּפש .ענליוו ןייק טּפַאכעגּפָארַא ךיז רע טָאה טייצ
 ןייז וַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןעמוקענּפָארַא םינּפא םולֿפנייא ןייז
 מָאה יז .ןסרוק עקסרעשוקַא ףיוא ךיז ןענרעל וצ לסעּפ רעטסעווש
 טציא זיא לקנַאי םייח .טקידנערַאֿפ ןסרוק יד טייצ רעד טימ עקַאט
 רעטסעווש רעד טימ רעמ ךָאנ ךיז טָאה רע .טנלע ױזַא ןעוועג טינ
 ןטלַאהעגנייא ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא עקַאט טָאה רע ןוא ,טרעטנענרעד
 -נוב ןייק ןעוועג טינ זיא יז .רעטסעווש רעד ןגעוו ןליֿפעג עמערַאװ
 םימ רעטעּפש .טנעָאנ שיאעדיא ןעוועג םיא זיא יז רעבָא ,ןיטסיד
 ןיא ץעגרע ןַאמ ריא טימ קעװַא ןוא טַאהעג הנותח יז טָאה ןרָאי
 -גָארד םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה ןַאמ רעד ואוו ,טָאטש רעריביס ַא
 ,ןברָאטשעג טייהרעגנוי יז זיא טרָאד .םענעי ייב טעברַאעג יצ רָאטס
 זיא םיורט סקַאװטיל .א .רעדניק ייווצ ןבילבעג ןענייז ריא ןוֿפ ןוא
 -עדנַאו ענייז ףיוא .ןריטּפָאדַא ייז ןוא רעדניק יד ןכוזוצֿפױא ןעוועג
 -סעווש רעד טימ טקַאטנַאק םעד ןרױלרַאֿפ ןצנַאגניא רע טָאה ןעגנור
 יז זַא ,העידי יד טכַארבעג םיא טָאה רעטנַאקאב א ןעוו ןוא ,רעט
 -נייא ןרעיוהעגמוא ןַא טכַאמעג םיא ףיוא סע טָאה ,ןברָאטשעג זיא
 .קורד
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 ר לסעּפ -- רעטסעװש סקַאװטיל .ַא

 -רַא עשידיא םוש ןייק טלָאמעד ךָאנ זיא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא

 "טיל זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ זיא סע ןוא ,ןעוועג טינ גנוגעוַאב-רעמעב

 ןסיוו ןטימ ןָאטעג סָאד טָאה רע יצ .טרָאד ןוֿפ ןסירעג ךיז טָאה קַאװ

 ענליוו ןיא טֿפָא ךיז טזייוװַאב רֶע רעכַא ,םעד ןָא יצ ,ײצילַאּפ רעד ןוֿפ

 קירוצ רע טמוק ,ןימרעט םעד טגידנע רע ןעוו .טעטש ערעדנַא ןוא

 םיא טקיש עמ .טעברַא רעד ןיא ןיירַא רע טייג דלַאב ןוא ענליוו ןייק

 ,לשמל ,ךיא בָאה גנולייצרעד עטנאסערעטניא ַא .ץניוװַארּפ ןיא טֿפָא

 :(ןאמרעב .ל) ןעקשטעבײל ןוֿפ טייצ רעד טָא ןגעוו .טרעהעג

 -כרוד ,גנואיײרֿפַאב-םירעױּפ רעד דובּכל גנורעײֿפ א טקנעדעג רע

 ןעועג זיא סע יו ױזַא ,1900 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד טריֿפעג

 טייוו ץעגרע ,ןעוועג םע זיא קסניווד ןיא .טייצ רענעי ןיא גהנמ רעד

 .ןַײז טֿפרַאדעג גנולמַאזרַאֿפ יד טָאה בומש ַא ןיא ,"רעצעלּפ , יד ףיוא

 -רַאֿפ וצ ףיוא ןלורטַאּפ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז ,ךעלנייוועג יו

 עוועג זיא עקשטעבייל ךיוא .יײצילָאּפ רעד ןוֿפ לַאֿפנָא ןא ןוֿפ ןטיה

 --- ןשטנעמ יירד ןעייג סע : לורטַאּפ רעד טץז טָא ןוא .לורטַאּפ אזַא ןיא
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 טקניה ייז ןוֿפ ,עדמערֿפ ייווצ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ רענייא
 ,שטייטס :טרעדנואוועג ךיז טָאה עמ .ןֿפוא ןכעלקערש ַא ףיוא רענייא
 זיא סָאד !שֿפנ תריסמ ַאזַא ,לּפירק ַאזַא ,רענדער רֶעֶד זיא סָאד טָא
 ,דנײרֿפ רעטסעב ןייז ןעוועֶג זיא רעטייווצ רעד .לקנַאי .םייח ןעוועג
 .ענליוו ןוֿפ טקישעגוצ ןעוװועג ןענייז עדייב - .ווָאקַינוויּפַארק ןמלק
 -נָא רעמסערג רעד טימ ןרָאװעג טרעהעגסיוא זיא עדער סקַאװטיל
 ןיא טרעהעג טינ לָאמנייק} ךָאנ ןעמ טָאה שידיא ַאזַא ,גנוגנערטש
 | .קסניווד

 ןיוש לָאמ סָאד ןוא , טריטסערַא רעדיוו קַאװטיל .א זיא ןכיגניא
 תוכייש א טאהעג עקַאט טָאה סע ,סיוא טזייוו .ןלַאֿפעגנײרַא רעטסנרע
 ןטסערַא עסיורג ןוֿפ םייצ יד זיא סע .קסניווד ןיא טעברַא ןייז טימ
 ןֿפױא ףירגנָא סווָאטַאבוז ןוֿפ טייצ יד זיא סע ,"דנוב, ןוֿפ ןָאיַאר ןיא
 ןזָאלעגסױרַא "דנוב, ןוֿפ .ק .צ רעד טָאה 1900 טסוגיוא ןיא ."דנוב
 ןוא ןװָאטַאבוז טימ ןעגנואיצַאב ענייק ,טרעדָאֿפעג ןוא ףורֿפױא ןַא
 ןלַאֿפ טייצ רעד טָא ןיא ןוא .ןרעוו ןטלַאהעגנָא טינ ןלָאז ןטנעגַא ענייז

 םייח טרימטסערא טרעוו 1900 ףוס :דניײרֿפ עמיטניא עדייב תונברק
 .ווָאקינוויּפַארק ןמלק --- 1901 גנילירֿפ ןיא ,לקנַאי

 לגלוגמ טרעוו רע ןוא עמרוט ןיא רָאי ַא יו רעמ טציז לקנַאי םייח
 טינ ,רעטנעצ ןשידנוב ןוֿפ טייוו ,םַאזנייא .הסיֿפּת רעוועיק רעד ןיא
 -רוט רעוועיק ןיא ָאד רע טָאה -- עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןדנוברַאֿפ
 ,ןעגנואעז ענייק ,דמערֿפ רעד ןוֿפ ךעלקעּפ ענייק .ןטילעג קרַאטש עמ -

 יד טמוק ןציז רָאי ַא ךָאנ ןוא .ןרָאלרַאֿפ ,ןֿפרָאװרַאֿפ .ווירב ענייק
 .רָאי עכעלטע ףיוא ,ריביס ןייק טקישעגסױרַא :ףָארמטש

 -סיוא ןיא ןעגנאגענסױרַא זיא סָאװ ,"דנוב , ןוֿפ ןַאגרָא םעד ןיא
 ןוא ןטסערא עלַא טרירטסינער םַאזקרעמֿפױא רעייז טָאה ןוא דנַאל
 :ץימַאנ אזא רימ ןעניֿפעג ,ןעגנוקישרַאֿפ

 -מעצעד ןט31 ןוֿפ זדנוא ןעמ טביירש עינרעבוג רעקסטוקריא ןוֿפ ,
 עימרַאּפ א ןעגנַאגעגכרוד ענעל ךייט ןטימ זיא גנַאל טשינ :1901 רעב
 :ייז ןשיווצ ןוא ,ןעמענ ייר ַא ןבעגעגנָא ןרעוו סע "...עטקישרַאֿפ
 -יירש רעשינָאגרַאשז ַא ,עלעיד רעקסניווד רעד רעביא ,דנַאֿפלעה"
 ,"איטסעווזיא אינדעילסָאּפ ,) "קסטוקַאי ןייק ןיד-קסּפ ןזיב טייג ,רעב
 .(1902 רַאורבעֿפ ןט4

 ןעוועג טרעשַאב טינ .לקנַאי םייח ןוֿפ ןבעל םעניא לטיּפַאק יינ ַא
 טָאה גנַאל טינ .טעברַא רעשידנוב רעד ייב ןבײלברַאֿפ וצ גנַאל וצ
 מימ טעבראנעמַאװצ ןוא טײהײרֿפ ןוֿפ דָאירעּפ רעד טרעיודעג
 .דניײרֿפ

 ,ריביס ןטייוו ןיא ,ננוקישרַאֿפ ןיא ןבעל יינ ַא וצ .ריביס ןייק
 -ײצילָאּפ רעד ןוֿפ עטעיד:רעגנוה א ףיוא ,רוטַאנ רעדליוו ןשיווצ
 .טכַאמ
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 -רַאֿפ זדנוא זיא --- קסטוקַאי וצ געוו ןֿפױא טנעמַאמ םעד טָא ןוֿפ
 ןֿפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןוֿפ גנוביירשאב עקיטכערּפ ַא ןבילב
 -רַאֿפ יד ואוו ,עמרוט רעקסוװָארדנַאפקעלא ןיא ןעלקנַאי םייח םימ
 ןענַאװ זיב ,ןטרַאװ טֿפרַאדעג ןבָאה עטקישרַאֿפ סעיטרַאּפ ענעדייש
 ןרױרֿפרַאֿפ טעװ אנעל ךייט רעד ,ןלעטשנייא ךיז טעוװ געוו רעד
 -םיטשַאב ערעייז וצ ןריֿפרעדנַאנַאֿפ ייז ןעמ טעוו טלָאמעד ןוא ,ןרעוו
 ןייק רעוו ,קסטוקַאי ןייק רעוו ,קסנימקַאילַא ןייק רעוו :רעצעלּפ עט
 רעקסווָארדנַאפקעלַא רעד ןיא ,ןטרָאד .קסנַאיַאכרעװ ןוא קסמילָאק
 ,ש טיי וו ָא ני כב ַא ר .ש ןֿפָארטעג ןעלקנַאי םייח טימ ךיז טָאה עמרוט
 יב : טלייצרעד רע סָאװ טָא ןוא

 ײרֿפ-טינ ענייז ןיא ןעקנוזעגנייא רעדעי ,ױזַא רימ ןציז לָאמנייא,
 ,עמרוט ןיא ,ָאד ,זדנוא ייב רימ ןרעהרעד לָאמַא טימ .ןעקנאדעג עכעל

 .דיל עשיסור ַא טגניז ,עלוֿפלֿפעג ַא ,עמיטש ענייש קידריווקרעמ ַא

 ןעמונעג ךיז ןוא ןגיוא עניימ ןבױהעגֿפױא טשארעביא בָאה ךיא
 : .ןקוקמורַא
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 ןעמעוו ןוא ?עמימש-רָאנעט ערַאברעדנואוו ַאזַא םע טָאה רעוו = |
 םימ ,רעמיצ ןרעטצניֿפ םעד ןיא ,ָאד ?ןעגניז וצ ָאד ןייא סע טלַאֿפ
 םימ ,ןשטנעמ טימ טליֿפעגנָא זיא עכלעוו ,טֿפול רעטקיטשרַאֿפ רעד
 -ײרֿפ אזא ןוא ?ןעגנאלרַאֿפ עטקיטשרַאֿפ ןוא תובשחמ ערעטצניֿפ
 | / ?דיל ץלוֿפסגנונֿפָאה עכעל

 ךיא .דיל רעשיסור רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד טינ ןיוש קנעדעג ךיא
 טגניז יז יוו (.ק .ש .ח -- רָאי קיסיירד ךָאנ) טציא ךָאנ רעבָא קנעדעג
 יד ןרזחרעביא ךיז ןגעלֿפ ריא ןיא זַא ,ךיוא קנעדעג ךיא ןוא ,ךיז
 : רעטרעוו

 "טָאיָאּפ ָאיסוו םַאט ,טָאיטעװצ ָאיסװ םַאט,

 ! סעלַא טגניז ןטרָאד ,סעלַא טילב ןטרָאד

 עמיטש יד ןענַאװ ןוֿפ ,לקניוו םעד וצ ןָאטעג זָאל 8 ךיז ןבָאה רימ
 .(קאווטיל) דנַאֿפלעג ןעגנוזעג טָאה סָאד .טרעהעג ךיז טָאה

 םי א ןעזעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עטמױרטרַאֿפ טימ
 -םייוו רעמייוו רעד ןיא טקוקעג רע טָאה ,ןביולג ןוא גנונעֿפָאה טימ
 ָאיסוו םַאט , :דיל עלוֿפסגנונעֿפָאה יד לוֿפטכַארּפ ןעגנוזעג ןוא טייק
 ."טָאיַאּפ ָאיסוו םַאט ,טָאיטעוװװצ

 ךימ טָאה סע .טליֿפעג ןאד בָאה ךיא סָאװ ,ןבענוצרעביא רעווש
 חברוח רערעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא טֿפַארק א סעּפע לָאמַא טימ
 .רעקיטכיל ןרָאװעג רימ זיא סע .ןעקנאדעג ערעטצניֿפ עניימ ןוֿפ ןוא
 .ןיירא רימ ןיא זיא ןבעל םָארטש רעיינ ַא

 -- עקירעביא יד ךיוא אמתסמ ןוא --- טמעשרַאֿפ ךיז בָאה ךיא

 -רעביא ןא טכאמעג טָאה ןענניז סקַאוװטיל .טייקידשואי רעזדנוא רַאֿפ
 .דנַאטשוצ ןשיגָאלָאכיסּפ רעזדנוא ןיא שינערעק

 ,ןליהנייא זדנוא טגעלֿפ טכאנ עקידנעיסָא ערעטצניֿפ יד ןעוו ןוא
 יד ןיא ןוא ךאד םעד ןיא ןּפַאלק קידנגָאנ ױזַא טגעלֿפ ןגער רעד ןוא
 ףושיּכ ךרוד יוװ ןוא .ןקַאװטמיל םורַא ןייז עלַא ןיוש רימ ןגעלֿפ ,ןביוש
 טכַאנ עקידנעיסָא ערעטצניֿפ יד -- ןדנואושרַאֿפ .זדנוא ןוֿפ סעלַא זיא
 ןוא ןגיוא עשירעמיורט ענייז טימ ,קַאװטיל .ןגער ןקידנגָאנ םעד טימ
 :ןעגנוזעג טָאה ,עמיטש רעלוֿפליֿפעג- רַאברעדנואוו ןייז

 ,"טָאיַָאּפ ָאאסוו םַאט ,טָאיטעבצ ָאיסו םאט,

 ןייא רָאנ טלעֿפ גנוביירשַאב רעקיטכערּפ רעטריטיצ רעד ןיא-- !
 -ץלקילגמוא-שיזיֿפ א ,לּפירק א ןעגנוזעג ךָאד טָאה סָאד :טנעמַאמ
 .ןֿפוא ןכעלקערש א ףיוא ןעקנוהעג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ .רעכ
 רעד טָאה טייקיטומסנבעל ןוא טֿפַארקסנבעל עכעלנייוועגרעסיוא ןַא
 טםימ לוֿפ :אזא ןבילבעג רע זיא ןבעל ץנַאג ַא .טנָאמרַאֿפ שטנעמ
 יורמוצ טימ ,ןטייקיאעֿפ ענייז ןוא ךיז ןיא רעכיז ,גנונעֿפָאה ןוא ןביולג
 -שטנעמ רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ רערעסעב רעד ןיא רעכיז ,ןשטנעמ םוצ
 .לאעדיא ןייז וצ ןדנובעגוצ טסעֿפ ,טייה
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 עיינ .ןבעל יינ א ןבױהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה ריביס ןטייוו ןיא

 .רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ וצ ןרעהעג סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער .ןשטנעמ

 ןוֿפ ןסירעגּפָא .ןעגנומיטש ,ןרעטקַאראכ ענעדײשרַאֿפ טימ ןשטנעמ

 ירַאֿפ ,ךיז ןענרעל ןוא ןענעייל :סנייא רָאנ ןבילבעג ָאד זיא ,ןבעל

 "עװַאב רעד ןיא לָאר רעקיטֿפניק רעד וצ ךיז ןטיירג ןוא ךיז ןעמַאקלוֿפ

 ,רקיע רעד ןוא .גנואיירֿפַאב ןוֿפ גָאט רעד ןעמוק טעװ סע ןעוו ,גנוג

 עקימורַא יד ןוֿפ ןוורענ יד ןוא ןוורענ ענעגייא יד קרַאטש ןטלַאה

 .לרוג ןרעטיב ןעמַאזניימעג ןיא םירבח

 רעקסווָארדנַאסקעלַא רעד ןיא ןעגניז ןייז טימ גנורַאֿפרעד יד

 םירבח ןֿפלעה וצ זיא סע טוג יו : טקרַאטשעג סיוועג םיא טָאה עמרוט

 ףיוא גנוקריוו ַא ךָאד רע טָאה .ןעגנומיטש-שואי ןוֿפ ןעועטַאר ךיז

 -סיוא גונעג טייקכעלנעזרעּפ ןייז ,רעטקַאראכ ןייז ךַאד זיא ,ןשטנעמ

 ףיוא סולֿפניײא ןייד טסליֿפ וד ןעוו ,טוג זיא סע .טריזילַאטסירקעג

 .ןשטנעמ

 "רעביא עסיורג ַא ךָאנ טַאהעג רע טָאה ריביס ןייק געוו ןֿפױא

 --עלעניטירק עיטרַאּפ א טימ ןרָאֿפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא .גנובעל

 לדיימ יד טָאה רעטומ יד .לדיימ גנוי א ,עשיטילָאּפ א ךָאנ ַאד ןעוועג

 -טיל .א ןעזרעד .ךיז טײטשרַאֿפ ,ןרערט ערעטיב טימ ,טײלגַאבסױרַא

 םיא וצ ךיז יז טָאה -- רעשיטילָאּפ ַא זיא סָאד זַא ןענַאטשרַאֿפ ,ןקַאװ

 לָאז ;לדיימ ןגנוי ןרעביא ץוש םעד ןעמענרעביא רע לָאז :ןֿפרַאװעג

 רע ןוא טגָאזעגוצ ריא טָאה קַאװטיל ...ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא רע

 תנּכס טימ שממ טקעמשעג טָאה סע םגה ,ןטלַאהעג טרָאװ ןייז טָאה

 םוצ ןגיוצעג ךיז עלענימירק עלַא ןבָאה געוו ןצנַאג םעד :תושֿפנ

 םייח רעבָא .ץענ רעקידניז רעייז ןיא ןעיצנײרַא יז טלָאװעג ,לדיימ

 לדיימ סָאד טיהעגּפָא טָאה רע .ךַאו רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא לקנַאי

 עלענימירק יד ןזָאלרעד וצ טינ יבַא ,טײקמַאזכַאװ רעצנַאג רעד טימ

 ןבָאה עלענימירק יד .ןֿפָאלשעג טינ טכענ זיא רע .ריא וצ ןעמוקוצ

 ןשידיא םעניא ןייז וצ םקונ ךיז טָארדעג ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג

 "עגכרוד ןוא ץַאלּפ םוצ טכַארבעג םולשב יז טָאה רע רעבָא ,לּפירק

 .ןרַאֿפעג עלַא ןעגנַאג

 ןיא טבעלעג עץינָאלַאק רעייז ןיא ןבָאה עשיטילַאּפ עטקישרַאֿפ יד

 ןוא זױה ןיא טייטש סע רעוװ ,דגַאי ףיוא טייג סע רעוו .ענומָאק ַא

 רוחב-הכישי ַאזַא ןָאק סָאװ .סעיצקנוֿפ עכעלטֿפַאשטריװ סיוא טליֿפ

 ןעמ טָאה ,ןכָאק וצ ייר ןייז ןעוועג לָאמַא זיא רעמָאט ? בוטש ןיא ןָאט

 ,ּפָאט ןיא ןּפיױרג ןטיש טֿפרַאדעג טָאה רע .םיא ןוֿפ טַאהעג תורצ רָאנ

 ןֿפױא ןעוועג ךיוא ױזַא זיא סָאװ ,ץלַאז יד ןָאטעג ּפַאכ ַא רע טָאה

 לֿפעל ןטימ טשימ ןוא טייטש רע ןוא ןטַאשעגנײרַא ,דלָאג ןוֿפ גָאװ

 א ?ןעשעג זיא סָאװ ?טכידעג טינ סע טרעוו סַאװרַאֿפ .ףוס א ןַא

 ןעלקנַאי סייח ןוא ,ץלַאז ןָא עינַאלַאק יד ןבילבעג זיא טייצ עגנַאל
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 םעד ןצייהנייא רָאנ .ךיק רעד וצ טזָאלעגוצ טינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה
 -עגנָא םיא זיא סָאד ךיוא רעבָא .טױרטעגנָא םיא ןעמ טָאה ןוויוא
 .ןטייקירעװש עסיורג רעייז טימ ןעמוק

 .עטקישרַאפ יד ןוֿפ ןבעל סָאד ןעוועג זיא קירעיורט ןוא קיטעמוא
 עג זיא רענייא טינ .ןנָארטרעבירא טנעקענ סָאד טָאה רעדעי טינ
 סָאד טָאה קַאווטיל .א .ןבעל ןקיטרָאד ןוֿפ טייקיורג רעד רעטנוא ןלַאֿפ
 עטשרע סָאד טָאה רע עכלעוו ,עציקס ַא ןיא ןבירשַאב ןבעל עקיזָאד
 ןרעטנוא ,1920-1919 ןיא ךובלמַאז א ןיא וועיק ןיא טקורדעגּפָא לָאמ
 ןיא סע טקורדעגרעביא רעטעּפש ןרָאי טימ ןוא ,יקסרוג .א ןעמָאנ
 -לגָאװרַאֿפ א, ךיז טֿפור סע .(1997 רעבמעווָאנ ןט14) "סטרעוורָאֿפ
 -רַאֿפ עשיטילַאּפ יד ןוֿפ ןבעל סָאד טרעדליש סע ןוא "סורג רעט
 ייז ןוא ,טרָאד ןוֿפ ןגוצסיוא עכעלטע ןעגנערב ןלעוו רימ .עטקיש
 ; בצמ סלקנַאי םייח ןגנעוו גנולעטשרָאֿפ ערָאלק ַא ןבעג זדנוא ןלעוו

 קעה א ןיא טלגָאװרַאֿפ ,דרע רעשימייה רעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא
 יירד רעכעה ,יינש ןוא טסָארֿפ ןוֿפ הכולמ רעד ןיא ,ריביס-חרזמ ןוֿפ
 -רַאֿפ ןוא ןטוקאי עדמערפ-דליוו ןשיווצ ,ןאבנזייא ןוֿפ טסרָאיװ טנזיוט
 טנייה ןייק ?ןבעל ָאד רימ ןלָאז סָאװ טימ -- ןקַאזָאק עטעוװװעטוקַאי
 ןיא טּפַאטעגרעביא לָאמ טנזיױט ןעמ טָאה ןטכענ םעד .ָאטשינ זיא
 ױזַא סיוא טעז ןגרָאמ רעד ןוא .ןרָאװעג ןבירעגנּפָא זיא רע זיב ,ןורּכז
 .ןטסיירט ייז יו ,רעמ ןקינייּפ םיא ןגעוו תומולח יד זַא ,טייוו

 רענייא ןיוש רימ ןענעק ?עינַאלַאק רעד טימ ,םירבח טימ ןבעל,
 ןענעֿפע לָאז רענייא גונעג זיא סע ןוא ,קינייוװנסיױא ףיוא ןרעדנַא םעד
 .ןגָאז ליוו רע סָאװ ןסיוו ךיילנ ןלָאז עלַא זַא ,ליומ םעד

 טימ טינ ןעוו ,דמערֿפ רעטלַאק רעד ןיא ןעמ טבעל סָאװ טימ,
 ,טלעוו ןייד ןוֿפ ךיז טיצ סָאװ ,םעדָאֿפ רעקיצנייא רעד ? טסָאּפ רעד
 ןייד ןטרָאד טעשזדנַאלב ךָאד ןוא ,טייוו ןליימט טנזיוט טגיל עכלעוו
 .והוּתה םלוע ןיא המשנ

 ןוא רעטשרע רעד זדנוא ייב ןענייז שדוח ןיא געט עטסעב יד
 געט יד טָא ךָאנ .טסָאּפ יד ןעמוקנָא ףרַאד סע ןעוו ,רעטנצֿפוֿפ רעד
 רעד ןוֿפ גָאט ןיא ןעוועג זיא סָאד :טייצ רעזדנוא רימ ןענעכער
 רעטייווצ רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןעשעג זיא סענעי ...טסָאּפ רעטשרע
 עלַא ןענייז ,ןָא טמוק טסָאּפ יד רעדייא געט עטצעל יד ...טסָאּפ
 טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןגעוו רָאג ןעמ ןעק ,טגנערטשעגנַא ,קיאורמוא
 ,טכענ ןייק טינ וטסֿפָאלש ,טקיטעּפשרַאֿפ טסָאּפ יד טָאה ןוא .ןדער
 מֿפרַאװ סע ןוא ,ךרָאש ןדעי וצ וצ ךיז טסרעה ,געט ןייק טינ טסור
 רעווש וצ ךיז טגייל שינעקנעב יד ןעוו ןוא ...תתחדק ַא ןיא יוו ךיד
 -לַאהַאב ןוֿפ סורַא וטסמענ -- ןגָארטוצרעבירַא טינ ,ןצרַאה ןֿפױא
 ןוא עטנעַאנ ןוֿפ ווירב עטלַא לקעּפ ַא ברָאק ןייד ןיא טרָא םענעט
 םעד טסנעייל ,לקעּפ םעד רעביא לָאמַא ךָאנ טסביילק וד ...עטייוו
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 ַא ןוֿפ ףוס סעד ,ןטייווצ ַא ןוֿפ ןטימ םעד ,ווירב ןייא ןוֿפ בױהגָא
 ןָא טבייה ,טכייל טרעוװו שינעקנעב ןייד ;טסכײלגרַאֿפ וד .ןטירד
 ווירב יד ןענַאװ ןוֿפ ,ןטרָאד ןצנַאגניא ןיוש וטסיב טָא ןוא ,ןטעלג
 ."ןעמוקעג ןענייז

 קַאי ,קסמילָאקילטימ ןיא ץעגרע ,טקנוּפ-סגנוקישרַאֿפ ןייז ןיא
 זיא רע ןעוו ,1904 ףוס זיב ןבילברַאֿפ קַאוװטיל .א זיא ,טנגעג רעט

 -עג םנוֿפ "שינעעשעג רעסיורג, רעד בילוצ ןרָאװעג טריטסענמא
 ךיז טָאה לקנַאי םייח .רַאצ ןשיסור םייב רעגלָאֿפכָאנךָארט ןוֿפ ןריוב
 ןעמוקעגפיוא זיא םיא סָאװ עטשרע סָאד ןוא ,ענליוו ןייק טרעקעגמוא
 רעטסעב ןייז ז8א ,העידי עגירעיורט יד ןעוועג זיא ,ןבעלוצרעביא ָאד
 י-רַאֿפ ןיא ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ווָאקינוװיּפארק ןמלק רבח
 .ןעלקנַאי םייח ךָאנ ןכיגניא ןרָאװעג טריטסערא ךיוא זיא ןמלק .גנוקיש
 ,עמרוט רעװקסָאמ ןיא טצעזעגניירא םיא ןעמ טָאה 1901 גנילירֿפ ןיא
 ,טײרֿפַאב טרעוװ רע .טייצ רָאי ַא ייב ןסעזענּפָא ױזַא זיא רע ןוא
 -סערא רעדיוו רע טרעוו ןכיג ןיא ןוא ,לַאגעלמוא ןטעברַא ןָא טביוה
 ןורענ ץנייז .עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא טקישרַאֿפ ןוא טריט
 ףיוא טינ טרעה רע ,שואי ןיא ןיירַא טלַאֿפ רע ,טרעטישרעד ןענייז
 וצ וואורּפ םענעגנולעג-טינ ַא טכַאמ רע .טיוט ןגעוו ןטכַארט וצ

 -ימש עטלֿפײװצרַאֿפ ןייז רעמ ךָאנ טקרַאטשרַאֿפ סָאד ןוא ,ןֿפױלטנַא
 לקנַאי םייח .ןעגנַאהעגֿפױא ךיז רֶע טָאה 1904 רעבמעצעד ןיא .גנומ
 לָאמנייק טָאה רֶע .רבח ןייז ןוֿפ טיוט םעד טבעלעגרעביא ףיט טָאה
 -טיל .א זיא גָאט םעד ןיא .טייצרָאי ןייז ןוֿפ גָאט םעד ןסעגרַאֿפ טינ
 טינ ,ןסעגעג טינ ,רענעכָארבעצ א ןעגנַאגעגמורא דעלנייוועג קַאוװ
 סעדעי ןוא ,טצכערקעג ,ןֿפָאלשעג טינ רע זיא טכַאנ ענעי .טעברַאעג
 -רַאֿפ ַא .דניירֿפ ןייז ןוֿפ טיוט םעד טבעלעגרעביא יינ סָאד ןוֿפ רָאי
 ,ןענמלק טימ ףרָאד ןייא ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,עטרבח עטקיש
 ןֿפױוא, עציקס ַא ןיא געט עטצעל סנמלק ןבירשַאב רעטעּפש טָאה
 זַא גנואימַאב סקַאוװטיל .א ןעוועג אמּתסמ זיא סע ןוא ,"ןוֿפצ ןטייוו
 -םקלָאֿפ, רענליוו רעד ןיא טקורדעגּפָא ןייז לָאז עציקס עקיזָאד יד
 עבאגסיוא רערעדנוזַאב ַא ןיא סיורא רעטעּפש ןוא (1906) "גנוטייצ
 קָאװטיל .א ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ךס 8 טימ .שיסור ןוא שידיא ףיוא
 רעד ןוֿפ רָאטקאדערטימ ןעוועג ןוא קרָאידינ ןיא ןעוועג ןיוש זיא
 -רעביא עציקס עקיזָאד יד טזָאלעג רעדיוו רע טָאה ,"טלעוו רעיינ;
 -רעטנוא ,"ןוֿפצ ןטייוו ןיא , ןעמָאנ ןרעטנוא (1916 ןיא ,15 'נ) ןקורד
 ,ץיטָאנ א טימ טיילגַאב עציקס יד טָאה קַאװטיל .ש .מ ןבירשעג
 ןיא, :רע טלייצרעד ָאד ."'ןוֿפצ ןטייוו ןיא' ןגעוו רעטרעוו רַאּפ 8,
 ייווצ ןוֿפ שיסור ןיא 1905 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ןוֿפצ ןטייוו
 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,(באווש .י זיא ייז ןוֿפ רענייא) ןשטנעמ
 ןדייב טימ זיא ןמלק ; ףרָאד ןייא ןיא ווָאקינוויּפַארק ןמלק טימ טקיש
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 םנמלק ןוֿפ גנורעדליש ַא זיא סָאד .גָאט ןטצעל ןייז זיב טנעָאנ ןעוועג
 יד זַא ,קורדנייא םעד בָאה ךיא ."געט עטצעל ענייז ןיא גנומיטש
 -רַאֿפ בילוצ רָאנ ,ןקַאװטיל .א עקַאט טרעהעג גנוצעזרעביא עשידיא
 ,טקַאֿפ רעד .ןבירשעגרעטנוא טינ סע רע טָאה םימעט עכעלדנעטש
 -וצרעביא ןעניז ןיא טַאהעג ,עקירעמַא ןיא ,1916 ןיא טָאה רע זַא
 -טשרע ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד טקיטעטשאב ,עציקס עקיזָאד יד ןקורד
 ןצרַאה ןייז ןיא ףיט טָאה קַאוװטיל .א יו ,םעד ןגעוו טלייצרעד סָאוװ
 רעייז זיא ךאז יד ןוא .קיטייוו ןמלײהרַאֿפטינ םעד טָא ןגָארטעג
 ןיא :קַאװטיל .א ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ
 רעלעדייא טימ ,המשנ עלַאטנעמיטנעס-טסכעה ַא טקעטשעג טָאה םיא
 טימ ,שינעעשעג רעמיטניא רעדעי ףיוא טײקכעלֿפורּפָא ,טײקרַאבליֿפ
 -נעטשלוֿפ א זיא סע .קיטייוװ ןוא רעצ סמענעי רַאֿפ ליֿפעגטימ ךס ַא
 ,ןבעל טרַא ןצנַאג ןייז ןוא טייקכעלרעסיוא ןייז וצ טסַארטנָאק רעקיד
 .טקַאֿפ 8 זיא סע רעבַא

 ף ני 8 ל טי ּפ ַא ק

 ךיילג לקנַאי םייח ךיז טָאה ,טָאטשמטיײה ןייז ןיא קירוצ ןעמוקעג
 רעכלעוו ,"דנוב, ןוֿפ טעטימָאק ןלַארטנעצ ןוֿפ תושר ןיא טלעטשעג
 ןוֿפ טייצ יד ןעוועג זיא סע .קסניווד ןיא ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה
 ללכב גנוגעוואב-רעטעברא רערענַאיצולָאװער רעד ןוֿפ סקואוו ןסיורג
 -רעביא ןעוועג זיא טעברַא .טרֿפב רעשידנוב ןוא רעשידיא רעד ןוֿפ ןוא
 -ץג ןוא טזיורבעג טָאה סע .לקנַאי םייח יו םענייא ַאזַא רַאֿפ גונעג
 ןייק .ק .צ רעד םיא טקיש ןכיג ןיא .טעטש עשידיא יד ןיא טכָאק
 טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ךיוא זיא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ָאד .עשרַאוװ
 -סיוא ַאזַא טימ ןשטנעמ ַא רַאֿפ רעטכייל ןעוועג עיצַאריּפסנַאק ןוֿפ
 ,רעלעֿפ ןשיזיֿפ ןכעלקירד

 טָאה ,1905 רַאונַאי ןט14 רעדָא ןט13 םעד עשרַאוװ ןייק ןעמוקעגנָא
 טקעלֿפַאב סָאג עקיזד ןוֿפ ןרַאוטַארט יד ןֿפַארטעג ָאד קַאװטיל .א
 ןשיטילַאּפ ןקיטולב ןסיורג ןכָאנ ןעוועג זיא סע :ךרַאמ ןוא טולב טימ
 ןייז .טעברא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה לקנַאי םייח .קיירטש
 ןוֿפ רעמעּפש טָאה רע ."ךורב, ןעוועג ָאד זיא ןעמָאנ רעשיאייטרַאּפ
 -ַאדװעסּפ ןשירארעטיל ַא יוװ ךיוא ןעמָאנ םעד טצונעג טייצ וצ טייצ
 -ימָאק רעוועשראוו ןוֿפ ןֿפורֿפױא יד ןבירשעג טָאה לקנַאי םייח .םיני
 ףיוא ןטָארטעגסױרַא זיא רע .טֿפָא רעייז סױרַא ןענייז עכלעוו ,טעט
 -ץלרעביא עסיורג ַא .םישרדמייּתב ןוא ןקירבַאֿפ יד ןיא ןעגנולטַאזרַאֿפ
 -נַארג ַאזַא ,1905 ןוֿפ עיצַארטסנַאמעדייַאמ יד םיא רַאֿפ ןעוועג זיא גנוב
 עג טינ ןוא ןעזעג טינ ןבעל ןייז ףיוא ךָאנ רע טָאה גוצ-ןסַאג ןזעיד
 טַאה רע רעבָא ,עשרַאװ ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא רע זיא ינוי ןיא .ןעז וצ טמולח
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 ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא ,רעבָאטקָא ןיא ןיהַא טרעקעגמוא קירוצ ךיז

 רעטייוו טמענרַאפ קַאװטיל .א .קיירטש ןשידנעלסורלַא ןסיורג םעד

 רעד ןופ טּפַאשרעריֿפנָא רעד ןיא ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז

 קיירטש רעקידנרעױד-גנַאל רעד .עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב

 יד ,רעבָאטקָא ןט18 ןוא ןטנ17 ןוֿפ געט יד ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא

 ןוא ןעגניטימ עקיזיר יד ,ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד טימ טעבראנעמַאזוצ

 גונעג טֿפַאש ץלַא סָאד -- געט-סטײהיײרֿפ יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד

 ןיא ויטקַא זיא קַאװטיל .א .טעברַא ,טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ ,גרָאז

 ןבעגסױרַא ןָא טביוה עמ .גנואווש טמוקַאב רע ,ןעגנומענרעטנוא עלַא

 רעװעשראוו , רעד זיא סָאד -- "דנוב , ןוֿפ ןַאגרָא ןלאגעל א

 רעד ןעוועג רעירפ רָאי רַאּפ ַא טימ זיא רעכלעוו ,"רעטעברא

 רעקידלַאװעג ַא טימ .עשרַאװ ןיא "דנוב, ןוֿפ ןַאגרָא רעלַאגעלמוא

 ןיוש ןוא ,ןעגנוטיירגוצ עלַא טכַאמעג ןרעוו טעּפמיא ןוא עיגרענע

 רעד ןוֿפ רעמונ רעטשרע רעד סױרַא טייג רעבָאטקָא ןט19 םעד

 יז טסייר עמ ,גלָאֿפרעד סיורג טָאה גנוטייצ יד .גנוטייצ רעלַאגעל

 טייהיירֿפ ןוֿפ בוט-םוי רעד טָא טינ ךיז טיצ גנַאל .טנעה יד ןוֿפ

 .טסעֿפינַאמ ןטנַאקַאב ןֿפױא טקוקעג טינ ,םישזער ןשירַאצ ןרעטנוא
 ."רעטעברַא רעוועשרַאװ, םעד ןוֿפ ןרעמונ ןביז סױרַא זיא ןצנַאגניא

 ןענייז סע .טקידנעעג ךיג ךיז ןבָאה טײהײרֿפ ןוֿפ געט-קינָאה יד

 -ץוש-טסבלעז ןריזינַאגרָא טֿפרַאדעג טָאה עמ : תוגאד עיינ ןעמוקעגוצ

 -יירב ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא טָאה עמ ;עטנֿפָאװַאב ןוא עסיורג ,ןּפורג

 ךס ַא .רעטעברַא עשידיא ןוֿפ ןענײארַאֿפ עלענָאיסעֿפָארּפ ענעֿפָא עט

 עשרַאװ םעד ןעגנַאגעגכרוד ןכָאװ ענעי ןיא ןענייז רעוט ענעעזעגנַא

 ,ןעגנומענרעטנוא ענעדײשרַאֿפ יד ייב --- "דנוב , ןוֿפ טעטימָאק רעוו

 זנעצ ןיא ןעוועג זיא קַאװטיל .א .וו"ַאא ןעגנולדנַאהרַאֿפ ,ןצנערעֿפנָאק

 -עברַא רעד ןשיוװצ רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא רע .טעברַא רעד ןוֿפ רעט

 "רע רעד ןוא םערָא רעייז ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רֶע םגה .טֿפַאשרעט
 ןייז רעבָא ,רעטוג ןייק טינ ןעוועג םיא ןוֿפ זיא קורדנייא רעטש
 ןילַא סָאד -- טנַאלַאט-רענדער ןייז ,ןציוו ענייז ,רוטַאנ עקידעבעל
 רעטֿפָא ךיוא טָאה קַאוװטיל .א .רעטעברַא יד םיא וצ ןגיוצעגוצ טָאה
 -נייא ןרעדנוזַאב ַא .ןטארעּפער עלַאגעל טימ ןטערטסױרַא ןביױהעגנָא
 ןעוועג זיא עמעט יד .דומלּת ןגעוו עיצקעל ןייז ןזָאלעג טָאה קורד
 רעד ייב .טסידנוב םענעעזעגנָא א ןוֿפ ליומ ןיא טּפיוהרעביא ,יינ
 עסיורג 8 ןעוועג סע זיא רָאי ץנַאג 8 ןוֿפ ןדיא םייב ,ץנעגילעטניא

 -רעד ןכעלנייוועגרעסיוא טַאהעג טָאה טַארעֿפער רעד -- עיצַאסנעס
 .גלָאֿפ

 ןבעגסיורא ןעמונעג עשרַאו ןיא ךיז ןעמ טָאה 1906 ילוי ןיא |
 ןיא ."קָאלג רעד, ןעוועג זיא סָאד ,"דנוב, ןוֿפ ןַאגרָא ןלאגעלמוא ןא
 ,"גנוטײצסקלָאֿפ , יד ןעגנַאגעגסױרַא טלָאמעד וליֿפַא ןיוש זיא ענליוו
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 ןדערמורַא טזָאלעג טינ ךיז טָאה גנוטייצ רעלַאגעל רעד ןיא רעב
 סע ןוא ,דָאירעּפ ןרענָאיצולָאװער םענעי ןוֿפ ןגַארֿפ עשיטילָאּפ ץלַא
 ןבעגוצסױרַא גנוגעווַאב רעד רַאֿפ שינעֿפרעדַאבטױנ 8 ןעוועג זיא
 ,סָאד ןייז וצ אלממ ידּכ ,ןַאגרָא ןלאגעלמוא ןַא ךיוא קיטייצכיילג
 רעד ןוֿפ ץיּפש ןיא .ןָאט וצ טלעֿפרַאֿפ טָאה גנוטייצ עלַאגעל יד סָאװ
 ןצנַאגניא .קַאװטיל .א ןענַאטשעג זיא "קָאלג, םעד ןוֿפ עיצקאדער
 טימ ןרָאװעג טריטסערא זיא קַאװטיל .א .ןרעמונ יירד סיורא ןענייז
 ."קָאלג, ןרַאֿפ לקיטרַא ןא עקַאט אמתסמ ,שַאט ןיא טּפירקסונַאמ ַא
 רָאטַאקָאװָארּפ םענוֿפ טעברא לקיטש א ןעוועג זיא טסערא רעד
 -רוט ןוֿפ עקַאט טָאה קַאווטיל .א .(רעקורד עשטיא) לאטֿפַאק עשטיא
 -נייא טינ טָאה טכַאמ יד ,סיוא טזייוו .םעד ןגעוװ ןסיוו וצ ןבעגעג עמ
 ןכיגניא זיא רע ןוא ,לּפירק ןטריטסערַא םעניא רַאֿפעג ןייק ןעזעג
 .ןרָאװעג טײרֿפַאב

 ,עש'רַאװ ןייק ןעמוקעגנָא 1909 רַאונַאי ןיא זיא לקנַאי םייח ןעוו
 -נעצ םענוֿפ ווירב ןטעמתחרַאֿפ ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ רע טָאה
 טעטימָאק רעוועשרַאװ םענוֿפ ןירעײטשרַאֿפ יד .טעטימָאק לַארט

 ַא טימ ןוא טלאהניא ןייז טנעיילעגכרוד ,ווירב םעד טנֿפעעג טָאה
 זַא ,זדנוא טביירש עמ, :שיסור ףיוא ןָאטעג גָאז ַא לכיימש ןטלַאק
 ןבָאה טציא עקַאט ןֿפרַאד רימ ,טוג רעייז .טסינָאגרַאשז 8 טייז ריא
 םייח ."סעיצַאמַאלקַארּפ טכייל ןביירש ןענעק לָאז סָאװ ,םענייא אזַא
 רעד ןיא רעביירש 8 ןוֿפ ןעמָאנ ַא טציא טאהעג ןיוש טָאה לקנַאי
 ןרעמונ עטשרע יד ןוֿפ סוחי ןייז טסואוועג טָאה סע רעוו .גנונעווַאב
 סָאד זא ,טסואוורעד דלַאב ךיז טָאה סע רעוו ןוא "עמיטש רעטייברַא
 רעמעברא, 40 'מונ ןיא ןטקורדעגּפָא םענוֿפ רבהמ רעד רע זיא
 סָאד ןבירשעגרעטנוא ,"ןגַארֿפ-טיירטש ערעזנוא , לקיטרַא "עמימש
 רע ןעוו זַא ,טלייצרעד ןַאמנַא .פ ." ק ַא װ ט יל 8א,לָאמ עטשרע
 .ק .צ םוצ ןעמוקעג ןוא ריביס-חרזמ ןוֿפ טרעקעגמוא 1906 ןיא ךיז טָאה
 ץדייב , -- ןעניגלַא ןוא ןקאוװטיל ןֿפַארטעג ָאד רע טָאה ,קסניווד ןיא
 םירבחמ יד ןוא .ק .צ םייב ןטארעטיל ענערַאוװשעג יד ןעוועג ןענייז
 רעטצעל רעד רַאֿפ סעיצַאמַאלקַארּפ ןוא ןֿפורֿפױא ענייז עלַא ןוֿפ
 רעד ןעוו ז8א ,ךעלריטאנ ןעוועג סע זיא רעבירעד טָא ןוא ."טייצ
 קָאווטיל .א טָאה ,ץנליוו ןיא ןֿאגרָא ןלַאגעל ןייז ןֿפַאשעג טָאה "דנוב ,
 רע .רעטעבראטימ רערַאבטכורֿפ ןוא רעטנעַאנ ןייז ןרעוו טזומענ
 ךיוא זיא רע .ק .צ ןוֿפ דילנטימ ןייק ןעוועג טינ טלַאמעד ךָאנ זיא
 רעדעי ייב לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא רעגָאזטרָאװ ןייק ןעוועג טינ
 רעבָא טָאה רע .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ גנולעטש יד ןרילומרַאֿפ טייהנגעלעג
 -סקלָאֿפ ןקיטֿפַאז ַא ןבירשעג טָאה רע ,רעדעֿפ עֿפרַאש ַא טגָאמרַאֿפ
 רעבירעד ןוא --- טסימעלַאּפ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע ,שידיא ןכעלמיט
 .ןֿפוא ןטסטיירב ןֿפױא ןצונסיוא טנעקעג גנוטייצ יד םיא טָאה
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 רעד , ןסייהעג טָאה "דנוב , ןוֿפ גנוטייצ עלאגעל עטשרע יד
 ןעמוקַאב ןעמ טַאה גנוטייצ רעד םפיוא שינעבױלרעד ַא ."רעקעוו
 ןלעטשפיונוצ ןעמונעג טָאה עמ .1908 רעבמעצעד ףוס ענליוו ןיא

 ירעד -- קַאװטיל 'ה ןעמוקעג זיא סע, .רעטעבראטימ באטש םע
 ,ןטצעל ןזיב ןוא ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ טָאה רעכלעוו -- ןַאמנַא .ּפ טלייצ
 רעד ןיא לײטנָא ןטסטנעַָאנ סעד ןעמונעג ,רָאי ייווצ ןוֿפ ךשמ ַא ןיא
 ףיוא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .גנוטייצ
 -טייל ןכָאנ ךיילג טקורדעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעמעט עקידנֿפױל

 טימ ,רעכיירגרעד יד טימ קימעלָאּפ :סעמעט עשידיא ןוא ,לקיטרַא
 ןביירשרעטנוא ךיז רע טגעלפ ץלַא רַאֿפ רעטֿפָא .וו"ַאא ןטסינויצ יד
 ןטלא ןייז ןּפעלשסױרַא רע טגעלֿפ לָאמַא ".ל .א, ןלַאיציניא יד טימ
 עלַא  ...ןטייצ-ןטנוװָא-רעטניוו' יד ןוֿפ !סעדלעז היח' םינָאדוװעסּפ
 ןיא ןעמענ-לײטנַָא טרָאטעג טשינ ןבָאה "רעקעוו, ןוֿפ רעטעברַאטימ
 רעד וצ עקנַארכָא יד ןעיצוצ טשינ ידּכ גנוגעווַאב רעקיטרָא רעד
 ץעיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןּפעלשרַאֿפ וצ טשינ ,טרעקרַאֿפ ןוא גנוטייצ
 ץלַא רַאֿפ רערעווש .עיצקאדער יד טיהעג ןבָאה עכלעוו ,ןענָאיּפש יד
 ןעמ טָאה םיוק ,םיוק .ןקַאװטיל עגונב ןריֿפוצכרוד ןעוועג סָאד זיא
 םינ לָאמנייק סָאד טָאה רע ,ךיז טיײטשרַאֿפ .טלעוּפעג םיא ייב סָאד
 ."טיהענּפָא

 (1909 רעבמעצעד ןט25) "רעקעוו,; רעמונ ןטשרע םעניא ןיוש
 רעד ,רעשיטילָאּפ א רענייא :ןעלקיטרַא ייווצ טַאהעג קַאוװטיל טָאה
 "טָארקנַאב םוצ רעטנעענ טירט א, .עמעט רעשידיא ַא ףיוא רעטייווצ
 -יסור רעד ןוֿפ דנַאֿפ-דלָאג רעד סָאװ ,טקַאֿפ םעד טלדנַאהַאב טָאה
 140 ףױא טרענעלקרַאֿפ טאהענ ךיז טָאה הכולמ רעשירַאצ רעש
 -ַאשּפָא ןא ןבעגעג קאווטיל .א טָאה לקיטרַא ןטייווצ ןייז ןיא ; ןָאילימ
 -כיר רעשיטילָאּפ רעשידיא רעיינ רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ םעד ןוֿפ גנוצ
 ןענייז סָאד ."רעכיירגרעד, ןעמָאנ סעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,גנוט
 -לעזעג, יד טעדנירגעג ןבָאה עכלעוו ,ןלארעביל עשידיא יד ןעוועג
 ןעמָאנ רעד ןיוש ."ןדיא רַאֿפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןכיירגרעד וצ טֿפַאש
 ,ײטרַאּפ רעד טָא ןוֿפ רעטקאראכ םעד ןגעװ טדערעג טָאה ןיילַא
 יז רָאנ ,טכער עשידיא רַאֿפ ןֿפמע ק טלָאװעג טינ טָאה עכלעוו
 ןוֿפ ןוא "דנוב , ןוֿפ גנואיצַאב יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ."ןכיירגרעד
 -לג זיא רָאֿפנעמַאזװצ רעייז ןוא רעכיירגרעד יד טָא וצ ןקַאװטיל .א
 .עויטַאנענ ַא ןעוו

 טקורדעג ךיז ןוא גלָאֿפרעד סיורג טַאהעג טָאה "רעקעוו, רעד
 טאהעג טָאה קינייוו טינ ןוא .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 40 ןיא ךרע ןא
 רעטריטנַאלַאט רעד גלָאֿפרעד ןייז רַאֿפ "רעקעוו, רעד ןעקנַאדרַאפ וצ
 -רעד ןענייז סָאװ ,"רעקעוו, ןרעמונ 33 יד ןיא .קאוװטיל .א ןוֿפ רעדעֿפ
 ,(1806 רַאורבעֿפ ןט2 םעד) ןרָאװעג טלעטשענֿפָא זיא רע זיב ןעניש
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 ןיא ,ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא לָאצ עסיורג א ןבעגעג קַאװטיל .א טָאה

 יָארּפטַאקמוא ןוא גנוצ עפראש ןייז ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה סע עכלעוו

 ןוֿפ ןעמעג יד ןֿפורוצנָא גונעג .גנוריגער רעד וצ גנואיצַאב עכעלסימ

 ףארג , ;(3 'נ) "לַארימדַא ןַא ןוֿפ הזעה א, :ןענייז ןעלקיטרא עקינייא

 רעד ןוֿפ ןקלָאּפ עצראווש יד, ;(10 'נ) "דנַאלסור טעװעטַאר עטיוו

 "רעקינייוו דלָאג ,רעט טרעוו טימַאניד, ; (12 'נ) "עיצולָאװער-רטנַאק

 ךיוא טָאה רע ,ךיז טייטשרַאֿפ .(26 'נ) "ןקישרַאֿפ רעדיוו, ;(16 'נ)

 -עס רעד ןוֿפ -- ןטייהנגעלעגנָא עשידיא רעביא ןעלקיטרַא טקורדעג

 דונ ייווצ ןיא לקיטרַא ןסיורג ןייז ןענַאמרעד רָאנ ָאד רימ ןלעװ עיר

 -ַאּפ ןייז ןוא ןיקסניטָאבַאשז טעמדיוועג ,"רעכַאמנצנוק , .נ .א ןרעמ

 ."דנוב , ןטימ קימעל

 ןוֿפ רעמונ רעטשרע רעד סױרַא זיא 1906 רַאורבעֿפ ןט19 םעד

 ."גנוט יי צ ס קלָאֿפ , .נ .א גנוטייצ רעלַאגעל רעשידנוב רעיינ רעד

 טבעלעג טָאה יז ןוא ,"רעקעוו, רעד יו ,לזמ רעמ טַאהעג ןיוש טָאה יז

 .א זיא "גנוטײצסקלַאֿפ , רעד ןיא ךיוא .רָאי ןבלַאהרעדנָא יוו רעמ

 יּפָארַא טינ זיא ןעמָאנ ןייז ןוא רעטעבראטימ רעטנעָאנ 8 קַאוװטיל

 עכעלדנעטשרַאֿפ בילוצ .גנוטייצ רעד ןוֿפ ןטלַאּפש יד ןוֿפ ןעגנַאגעג

 זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ קינײװ םינ ןבעגעג ָאד רעבָא רע טָאה תוביס

 עיינ רעטנוא רעדָא ,ןעמָאנ ןייז טימ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג טינ

 ײצילָאּפ רעד טנַאקאב ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעמינָאדװעסּפ

 .גנוטייצ רעד טימ ןעמַאזוצ ןסקָאװעג זיא קַאװטיל .א .רוזנעצ ןוא

 ןעמָאנ ןייז ןוא ײטרַאּפ עצנַאג יד טרעהעגוצ ךיז טָאה טרָאװ ןייז וצ

 ענייז עלַא .ןזײרק-ײטרַאּפ יד רעסיוא ןרָאװעג רערעלוּפָאּפ ץלַא זיא

 -עג ךיוה טלָאמעד ןיוש ןבָאה רעטעברַאטימ עטנעָאנ יד ןוא םירבח

 טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ עסיורג ןייז ןוא טנַאלַאט סקַאװטיל .א טצַאש

 .טרָאװ ןטקורדעג ןרַאֿפ

 סָאװ ,ןטנעגילעטניא ךס 8 ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא "דנוב , ןיא

 סָאװ ,עכלעזַא קינייװ רעייז רעבָא ,שיסור ןדנצנעלג א ןבירשעג ןבָאה

 .שידיא ןרעלוּפָאּפ ןוא ןטוג ַא ןיא ןביירש וצ ןעוועג תלוכיב ןענייז

 ."דנוב, ןרַאֿפ רצוא רעתמא ןַא ןעוועג רעבירעד זיא קַאוװטיל .א
 ןיוש זיא סָאד , :ןקַאװטיל ןגעוו םעדעמ רימידאלוװ עקַאט טביירש

 -נעטשטסבלעז רעסיורג ַא טימ ,ּפיט רעדנַא ןַא ןוֿפ שטנעמ א ןעוועג

 ןשירַארעטיל םעד ...םינּפ ןלעודיווידניא ןֿפרַאש א טימ ןוא טייקיד

 ,רעביירש עשידיא-תמא יד ןבעגעגוצ ןבָאה ("רעקעוו, םענוֿפ) ץנַאלג

 -טֿפַאשנדיײל ,רעֿפרַאש ןייז טימ קַאוװטיל לּכ םדוק ןעוועג זיא סָאד

 .(117 ןוא 89 ז"ז ,2 .ב ,"ןבעל ןיימ ןוֿפ ,) *...ןעּפ רעקילאג ,רעכעל
 קַאװטיל , :דָאירעּפ ןבלעז םעד ןגעוו טלייצרעד שטיוװַאמַארבַא .ר

 יו ,ןֿפוא רעדנַא ןא ףיוא רָאג ןבירשעג ןעלקיטרַא ענייז טָאה רעבַא

 יו רעדָא ,ןעּפ-טּפױה יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןיגלָא יו וליֿפַא ,עלַא רימ
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 ןוֿפ "רעטניט-טּפיױה,, רעד ,טקירדעגסיוא קידנעטש ךיז טָאה קַאװטיל

 ,קיברַאֿפ ,קיטֿפַאז ןעוועג זיא ןביירש סקַאװטיל .טעטימָאק-לַארטנעצ

 םוג רָאג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןייש ץנַאג ןעוועג זיא סע .קידלּפַאצ

 ,טכער ןלוֿפ טימ ץקַאט ןוא ,קַאװטיל טָאה 1906 רָאי ןיא ןיוש ...ןענעייל

 .ץַאלּפ ןעעזעגנָא ןַא רָאג ןטסילַאנרושז עשיטסידנוב יד ןשיווצ ןעמונרַאֿפ

 "נעשטשילב ןייז ,ןעקנַאדעג עקיטרַאנגיײא ענייז ,ליטס רעשירֿפ ןייז

 עכלעוו טימ ,סעקליּפש עלוֿפטנַאלַאט ענייז וליֿפַא ןוא ,רָאמוה רעקיד

 -עגסיוא רעייז ןבָאה ,רענגעק יד ןוא םיאנוש יד ןכעטש טגעלֿפ רע

 רט ,עזָאלברַאֿפ יד טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא ,םלוע ןטיירב םעד ייב ןעמונ

 .."רעביירש ערעדנא ערעזנוא ןוֿפ ןעלקיטרַא ענרעדעל ןוא ענעק

 ןוא שטנעמ רעטסקינייװעניא ןא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןויבצ

 ןגעוו טלייצרעד ,ןעגנוטייצ עשידנוב עטנַאמרעד יד ןיא רעטעברַאטימ

 "ייצ רעד ןוֿפ ןלייז יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא קַאוטיל, :ןקַאוװטיל .א

 ךס ןייק ןעוועג טינ ןײמעגלַא ןיא טייצ רענעי ןיא ןענייז סע .גנוט

 עטוג ןעוועג ןענייז רעקינייו ךָאנ ןוא דנַאלסור ןיא רעביירש עטוג

 ועװעג רעבָא זיא קַאװטיל ...רעבכיירש עשיטסילַאיצַאס עשידיא

 -רושז יד טלעֿפעג טָאה םיא ,טנעקעג םע ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא

 םענעריובעגנייא ןַא טאהעג טָאה רֶע רעבָא ,גנורַאֿפרעד עשיטסילַאנ

 ףרַאש ,רָאלק ןביירש טנעקעגנ טָאה רע .טנַאלַאט ןשיטסילַאנרושז

 -טכייל רעד ןעוועג ,ךיז טכאד ,רע זיא ןרָאי ענעי ןיא ...לענש ןוא

 טָאה רע .עיצקאדער רעד ןיא רעביירש רעטסוויטקודָארּפ ןוא רעטס

 א ןוֿפ קע ןֵא טינ ביוא .ןביירש םוצ תונכח םוש ןייק טפרַאדעג טינ

 זיולב טָאה רע .רעטצנעֿפ א ןוֿפ גערב ַא ןעוועג טכער ךיוא זיא ,שיט

 ַא ןיא ןוא ,טניט ןוא ןעּפ ַא טימ ריּפַאּפ ךעלקיטש ןבָאה טֿפרַאדעג

 .לקיטרא-טייל א רעדַא ןָאטעילעֿפ א ןעוועג קיטרַאֿפ זיא טייצ העש

 טֿפרַאדעג םיא ריא טָאה ,ךָאנ םעּפע טפרַאדעג ןעמ טָאה רעמַאט ןוא

 רע ןוא ,ריּפַאּפ ךעלקיטש ךָאנ טנַאה רעד רעטנוא ןקוררעטנוא זיולב

 ."ןביירש ןוֿפ טַאהעג האנה קַאֿפנייא טָאה רע .ןבירשעג רעטייוו טָאה

 -עג טסנרע רעייז ךיז טָאה קַאוװטיל .א זַא ,רעבָא זיא תמא רעד

 טכַארטעגכרוד ייז טָאה רע ,ןטעברַא עשירַארעטיל ענייז וצ טיירג

 רע זעוורענ יו .גנוטייצ יד קידנענעייל ,סַאג ןיא קידנעייג ,טעב ןיא

 ןרירטנעצנָאק וצ ךיז קיאעֿפ ןעוועג רעבָא רע זיא ,ןעוועג טינ זיא

 "רעד .טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,ןינע םעד ףיוא

 -ַאב עטסגרע יד ייב ןוא "טכייל, ױזַא ןביירש טנעקעג רע טָאה רַאֿפ

 קידנעגנַאלרעד ןוא ןישַאמ-ּפיטַאניל רעד ייב קידנעייטש ,ןעננוגניד

 -רעד עקַאט -- לקיטרפ ןייז זייוו-תורוש ,זייווכעלקיטש רעצעז םעד

 ןצנַאגניא ןעוועג לקיטרַא רעד םיא ייב ןיוש זיא ּפָאק ןיא לייוו רַאֿפ

 ךיז טָאה סע ,םערָאֿפ רעקיטרַאֿפ א ןיא ןסָאגעגסױא שממ ,קיטרַאֿפ

 טָאה ןורּכז ַא ןוא .ריּפַאּפ ןֿפױא סָאד ןעגנערבכוצסיורַא טרעדַאֿפעג רָאנ
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 ןיוש ןביירש ןוֿפ קינכעט יד רעבירעד זיא ,ןדנצנעלג 8 טָאהעג רע
 ץנייז ןיא טַאהעג ןיוש רע טָאה לָאמַא ןוא .טייקיניילק ַא ןעוועג
 ,ריּפַאּפ ךעלקיטש ץעניילק ערעדנוזַאב סענעשעק עכעלּפעשסיױאמוא
 דור ,ןסע םייב) ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ ייב טָאה רע עכלעוו ףיוא
 קידנרעה ,ייט זָאלנ א קידנעקנירט ,ןטרָאג ןיא קנַאב ַא ףיוא קידנע
 -רַא ןקידרעטעּפש ןוֿפ ןלייט ןבירשעגנָא טַאהעג ןיוש (טַארעֿפער 8
 .סעזארֿפ ענלצנייא רעדָא ןצַאזּפָא עצנַאג ,לקיט

 סע יװ ,ךַאז ַאזַא ןריסַאּפ טנעקעג ןקַאװטיל טימ טָאה רַאֿפרעד
 טעטימַאק-לארטנעצ ןוֿפ גנוציז ַא ףיוא :שמטיווָאמַארבַא .ר טלייצרעד
 טָאה רע ןכלעוו ,לקיטרַא ןַא טנעײלעגרַאֿפ קַאװטיל .א לָאמ ןייא טָאה
 -נולעג א רעייז ןעוועג זיא לקיטרַא רעד .םייה רעד ןיא ןבירשעגנָא
 ייב טָאה לקיטרַא רעד ןוא ,רעטקַאטעגסיױא ןייש שירָארעטיל ,רענעג
 .א זַא ,רעבָא ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא .ןעמונעגסיוא קרַאטש ןעמעלַא
 ףיוא ,ריּפַאּפ ןקידייל ַא ןוֿפ טנעיילעג לקיטרַא םעד טָאה קַאוװטיל
 טלייצרעד -- ןגרָאמ ףיוא, .ןעוועג טינ תוא תרוצ ןייק זיא סע ןכלעוו
 םעד טלעטשעגוצ עקַאט קַאוװטיל .א זנוא טָאה -- שטיווָאמַארבא .ר
 ןיא טרָאװ ןעוועג זיא רע ןוא ,לקיטרַא םענעבירשעגנָא (טשרמולּכ)
 ףיוא ךעלדניס "טריזיווָארּפמיא , םיא טָאה רע יוװ ,ױזַא טקנוּפ טרָאװ
 עטשרמולּכ ענייז ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא סָאד ."אק-עצ ןוֿפ גנוציז רעד
 -רַאֿפ לקיטרַא םעד טָאהעג ןיוש טָאה קַאוװטיל .א .סעיצַאזיוװָארּפמיא
 לָאמ ןייא טינ זיא תורוש יד ןוֿפ רעביירש םעד .ּפָאק ןיא ךיז ייב קיט
 -ירשעגנָא טשרמולּכ קידנענעייל ןקַאװטיל .א ןעז וצ ןעמוקעגסיוא
 ךרוד ןעוועג זיא ץלַא .ןמייהנגעלעג עטסנרע ייב סעיצולָאזער ענעב
 ךאז ַא רַאנ ןעוועג זיא ןבײרשנָא סָאד ,סנטיײצַאב טכַארטעגכרוד םיא
 .קינכעט ןוֿפ

 טָאה -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא יאדווא ןוא -- טלָאמעד ןיוש
 ,ץלַא רַאֿפ טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ סיורג ןזיועגסױרַא קַאװטיל .א
 ףיוא ןעוועג דיּפקמ טָאה רע .רעדעֿפ ןייז רעטנוא ןוֿפ סױרַא זיא סָאװ
 יֿפיוא ןוֿפ לקיטרַא ןַא ןעוועג זיא סָאד יצ .קורדסיוא ןוא טרָאװ ןדעי
 רע ,רענגעק טימ קימעלָאּפ ןעוועג זיא סָאד יצ ,רעטקַארַאכ-גנורעלק
 יירטעג קידנעטש זיא רֶע ןוא ,קיטכירפיוא ןעוועג קידנעטש זיא
 .ןענוֿפעגסױא ןוא טנעקרענַא טָאה רע יו ױזַא ,תמא םעד ןבילבעג

 ? ןַאגרָא ןשידנוב םעד ןיא ןבירשעג קאווטיל .א טָאה סָאװ ןגעוו
 סעמעט יד ןכירטש עניימעגלַא ןיא ןענעכײצנַא רַאנ ָאד ןלעוװ רימ

 ןגעוו ,גנוריגער "רעיינ, רעד ןגעוו :ןעלקיטרא ערעסערג ענייז ןוֿפ
 ;סַאג רעשידיא רעד ףיוא ץינַאּפמַאקי-לַאװ ,טײהײרֿפ-לַאװ ,ןלַאוו יד
 ; סעקיוועשנעמ ,ןטעדאק יד ןגעוו ;עגַארֿפ-םירעױּפ ,עיטסענמַא ןגעוו
 ןגעוו ;ייז ןיא גנוריגער רעד ןוֿפ לָאר רעד ןוא ןעמַארגָאּפ יד ןגעוו
 ,גנודליב ןגעוו ;רעירָאטנעמַאלרַאּפ עשידיא ,םזינויצ ,םינכר ,ס"ס יד
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 יטיל .א .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,רוטַארעטיל ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד ןגעוו

 יַאב רעד ןוֿפ ןגַארֿפ עשיטקַארּפ יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא קַאװ

 ןגָארֿפ עקידנענערב יד רעביא טרָאװ א ןעמונעג טָאה רע .גנוגעוו

 -ץגֿפױנעצ טינ גנוניימ ןייז זיא ןוא .עיצַאזינַאגרָא ןוא קיטקַאט ןוֿפ

 רַאֿפ טֿפמעקעג רע טָאה ,עינילײטרַאּפ רעלַארטנעצ רעד טימ ןלַאֿפ

 ,עסַאמ-רעטעברַא רעד טימ טנעַאנ ןעוועג זיא רע .טקנוּפדנַאטש ןייז

 ןתוחילש ערעדנַא ןוא ןטַארעֿפער טימ ןרָאֿפעגמורַא ךס ַא זיא רע

 יַאבירעמ יד ןוֿפ ןעגנומיטש יד טּפַאכעג טָאה רֶע ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ

 טכַארבעגסױרַא ץלַא סָאד טָאה רע ןוא -- רעטעברַא עקיניזטסואוו

 "קַארַאכ ןוא עטנאסערעטניא רַאּפ ַא ןענייז טָא .ןעלקיטרַא ענייז ןיא

 : ןליּפשיײב עשיטסירעט

 רעשיסור רעד ןיא ןעמ טָאה 1909 רעבָאטקָא ברע ןכָאװ יד ןיא

 יצ :ץגַארֿפ יד טריטוקסיד קרַאטש ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס

 ,גנוריגער רערענַאיצולָאװער רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ .ד .ס יד ןלעוו

 סעקיװעשלָאב יד .עיצולָאװער רעד ןוֿפ גנַאג ןיא ןֿפַאש ךיז טעװ סָאװ

 -- סעצווָאטרַאמ-סעקיוועשנעמ יד ,"ַאי, םעד ףיוא טרעֿפטנעעג ןבָאה

 רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה קַאװטיל .א ."ןיינ

 רעד .(1909 רעבמעטּפעפס ,40 'נ) "עמיטש רעטײברַא, רעלַאגעלמוא

 ןעקנַאדעג ןייז ."עיצולַאװער רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא , : טסייה לקיטרַא

 רעד ןגעק :ןטנַארֿפ ייווצ ףיוא ףמאק א ןריֿפ רימ :אזַא זיא גנאג

 ,טֿפַאשלעזעג רעזַאושזרוב רעצנַאג רעד ןנעק ןוא גנושרעהטסבלעז

 ןריקיטירק רימ רעבָא ,קילבוּפער רעשיטַארקַאמעד ַא רַאֿפ ןֿפמעק רימ

 עיינ 8 ןעגנערב וצ ןרעטש ריא רַאֿפ ןוא ןרעלעֿפ עריא רַאֿפ יז

 לײטנָא .טייהכיילג רעלַאיצַאס ןוא רעשימָאנָאקע ןוֿפ טֿפַאשלעזעג

 ןגָאזּפָא טסייה גנוריגער רעקילייווטייצ רעזַאושזרוב ַא ןיא ןעמענ

 "ייוו םוצ ,גנונעדרָא ץזַאושזרוב יד ןריקיטירק וצ טייצ ַא ףיוא ךיז

 טימ ןריקיטירק וצ רעווש זיא סע .קיטירק יד ןכַאװשּפָא ןטסקינ

 טמענ עמ סָאװ ןיא ,םישעמ טימ טנעקרענָא עמ סָאװ ,סָאד רעטרעוו

 -ָאמעד-לַאיצָאס ַא .ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא עמ סָאװ רַאֿפ ,לײטנָא ןַא

 ייליט ןגעק קירעהעג יו ןֿפמעק טינ לשמל ןעק ײטרַאּפ עשיטַארק

 ייגער רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ רעײטשרָאֿפ עריא תעב ,םזירָאט

 ...ײמרַא עקידנעטש ַא טריזינַאגרָא ןוא ףיוא טלַאה עכלעוו ,גנור

 ןביג ןַאד ,גנוריגער רעקילייוװטייצ רעד ןיא לײטנָא ןַא רימ ןעמענ

 -ושזרוב רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד ףיוא) ייז ףיוא המּכסה רעזנוא רימ

 ױזַא טינ ןיוש זנוא זיא ןַאד ,(.ק .ש .ח -- גנוריגער רעד ןיא ץעיזַא

 ייטירק :רוטַאנ עזַאושזרוב רעייז ןזייוונַא ,ןריקיטירק וצ ייז טכייל

 רעד ןוֿפ קיטירק יד ןכַאװשּפָא ןוא .ךיז ןריקיטירק ןַאד טסייה ייז ןריק

 טַאירַאטעלַארּפ םעד ייב ןלעקנוטרַאֿפ טסייה גנונעדרַא רעזאושזרוב

 -ַארקָאמעדילַאיצַאס ןייק טינ ןריֿפ טסייה ,ןײזטסואווַאבױסַאלק םעד
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 ןסיורג םעד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה קַאוװטיל .א ."קיטילָאּפ עשיט'
 ָאוער רעלאיצ ָאס א תעב טֿפַאשרעה יד ןּפַאכרַאֿפ : דיישרעטנוא
 -ךיז יד ;עיצולָאװער רעזאושזרוב ַא ןוֿפ עיצַאוטיס א רעדָא עיצול
 עזאושזרוב א ןייז טעוו (1905 ןוֿפ) עיצולָאװער עקידנרעטנענרעד
 -רוב ערענָאיצולָאװער עקידנעמוק יד שיטַארקָאמעד יוו .עיצולָאװער
 וצ יז ןייז טעוו עבַאנֿפױא רעזנוא -- ןייז טינ טעוװ גנוריגער עזַאושז
 .קינייװעניא ןייז םינ ןוא ,ץיציזָאּפָא ןיא ריא וצ ןייז ,ןריקיטירק
 !ןקָאלב ענייק -- לקיטרַא םעד רע טקידנערַאֿפ -- תורשּפ ענייק,
 "! ןטנַארֿפ ייווצ ףיוא טיירטש ַא קידנעטש !ץיציזָאּפָא ןיא קידנעטש
 ןעוועג ָאד זיא קַאוװטיל .א ."דנוב, ןוֿפ גנולעטש יד ןעוועג זיא סָאד
 , .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעכערּפשסיױא ןוא רעגָאזריֿפ רעד

 קיטש א ,1908 רעבמעצעד :ליּפשייב רעטייווצ א זיא םָא ןוא
 ןבָאה רעטעברא עשידיא יד .רעבירַא ןיוש זיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ געוו
 ךיוא זיא סע .ןטכַאלש עשיטילָאּפ ןוֿפ רָאי ןשימרוטש ַא טכַאמעגכרוד
 -רַאֿפ עלענַאיסעֿפָארּפ יד .טייקיטעט יד ןריֿפ וצ רעיירפ לסיבַא ןרָאװעג
 ערעסערג ץלַא ןיײרַא ןעיצ ייז ,לַאגעל בלַאה ןענייז ,ןסקַאװ ןענייא
 ,עיצ אזינַא גר ָא - יי ט ר ַא ּפ רעד ןופ ןעמרַָאֿפ יד .ןסַאמ
 סקואוו םעד ןוֿפ ןענַאטשענּפָא רעבָא ןענייז ,ןֿפטש עריא ץלַא ןיא
 א טרעדָאֿפ עסַאמ יד .טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןוֿפ םענרַאֿפ ןוא
 -גוגנידַאב עכעלרעסיוא יד .ןבעלײטרַאּפ ןצנַאג ןיא העד ערעסערג
 רעד .ןעמרָאֿפער עקיטיונ יד ןריֿפוצכרוד קידנעטשלוֿפ ןביולרעד ןעג
 -ַאֿפ גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןוֿפ רעטקַארַאכךןפַאמ רענעסקַאוװעצ
 עסַאמ עטיירב יד ןרעטנענרעד ןוֿפ טרּפ ןיא ןעגנורעדנע ייר ַא טרעד
 -טיל .א .גנוגעווַאב רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרָאטַאטיגַא יד טימ
 הנּכס יד טליֿפרעד טָאה סַאװ ,עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא קַאװ
 סױרַא זיא רע ןוא ,רעריֿפ יד ןוא עסַאמ רעד ןשיוצ רעש א ןוֿפ
 ןיא .ןעמרָאֿפער ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד טימ טייקכעלטנפע רעד ןיא
 מביירש ,1905 רעבמעצעד ןט29 ןוא ןט28 ,"רעקעוו ,, ןוֿפ 9 ,4 'םונ
 :ָאד ןענעייל רימ ןוא ,"ןגַארֿפ-סנָאיצַאזינַאגרָא , נ"א לקיטרַא ןֵא רע
 םמינ ןַאק יז ,ןגרָאברַאֿפ ןביילב טינ טציא ןָאק ץיצַאזינַאגרָא יד ...,
 ןוא ןעגנוטכירנייא ערעקירעדינ יד וצ ...רעײטשרַאֿפ עריא ןטלַאהַאב
 יד ןוֿפ ,ןטייז עלַא ןוֿפ טציא ךיז ןעמ טדנעוו ןטעטימָאק יד וצ וליֿפַא
 ; תושקב ןוא ןעגנורעדָאֿפ ײלרעלַא טימ ,ךעלעקניוו עטסנֿפרָאװרַאֿפ
 ;םיא ןגָאלּפ עכלעוו ,גָארֿפ יד ףיא רעֿפטנע ןַא טרעדָאֿפ רעדעי
 םעד ןיא .גנוריֿפנָא ,עציטש ,גנוזייװנָא ןַא ,הצע ןַא טרעדָאֿפ רעדעי
 ןמלַאהַאב ךיוא טציא טינ ןָאק עמ .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ טֿפַארק יד זיא
 טבעל ײטרַאּפ יד .קינייוװעניא ײטרַאּפ .רעד ,ןיא ךיז טוט'ס סָאװ ,סָאד
 -רעד ןלַארטש עריא ;סיורג טציא זיא טיײקכעלטנּפע יד .סַאג ןֿפױא
 ,יײטרַאּפױסַאמ עסיורג ַאזַא ןוא ,ןטלַאּפש ערעטצניֿפ יד ןיא ךיז ןגָאלש

52 



 סָאװ ,עטסדנימ סָאד .ןטלַאהַאב טינ ריא ןוֿפ ךיז ןָאק ,"דנוב, רעד יו
 טסואוורעד דלַאב טרעוו ,קינייועניא ײטרַאּפ רעד ןיא רַאֿפ-טֿפױל
 ,ןטלַאהַאב ןלעוו וליֿפַא טלָאװ עמ ןעוו .םוקילבוּפ ןסיורג םעד ןיא
 רעד טָאה ןטַאנָאמ עטצעל יד ןיא ןוא .טינ טציא ןיוש סָאד ןעמ ןעק
 ,טכער ןוא ןטײהײרֿפ עקינייא ףמאק םעניא טּפַאכרַאֿפ טאירַאטעלַארּפ

 ןכירקסורַא סעיצַאזינַאגרָא ענייז טייקכעלגעמ יד ןביג עכלעוו ,טכער

 עיצקאער יד ,תמא .טלעוו רעסייוו רעד ףיוא רעלעק ןרעטצניֿפ ןוֿפ
 .ןטײהײרֿפ עטּפַאכרַאֿפ יד ןעמענּפָא קירוצ ןעלטימ עלא ןָא טמענ
 טינ טייג טַאירַאטעלַארּפ רעד :טינ סָאד ריא ךיז טעוװ ןבעגנייא

 -קשער יד יו .קירוצ טינ רע טיג סעיציזָאּפ ענעמונעגנייא יד .קירוצ
 -נוגנידַאב יד וצ קירוצ דנַאלסור ןרעקמוא ,ןעוועדליוו טינ לָאז עיצ
 "דנוב , רעד .ךעלגעממוא טציא זיא ,געט-רעבָאטקַא יד רַאֿפ סָאװ ,ןעג
 -וצרעביא טייקכעלגעמ יד יא ,טייקיטיונ יד יא טציא םורַאד טָאה
 .?ץעיצַאזינַאגרָא ןייז ןסַאמרעקינייא ןעיוב

 קַאװטיל .א טָאה טייקכעלקריוו רעקידעבעל רעד רַאֿפ שוח אזַא
 -נעצ ןוֿפ דילגטימ ןייק ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא רע !טגַאמרַאֿפ
 ןוא עסַאמ רעד טימ טייקנדנובעגסיוא ןייז רעבָא .טעטימָאק-לַארט

 ןרָאֿפמורַא עקידרדסּכ ןייז ,רוטַאנ עוויטקַא ןייז ,רעוט ערעסעב עריא
 -ניא יד טימ ךעלסילשסיוא ןבעל ןייז ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא
 ףיוא טריֿפעג םיא טָאה ץלַא סָאד -- גנוגעווַאב רעד ןוֿפ ןסערעט
 םעד ןיא טָאה ליומ ןייז טימ .ןדָאטעמ עטנוזעג ןוא ןנעוו עקיטכיר
 ןָאזרעּפ ןייז ןיא .ןײלַא עסַאמ יד טדערעג ,ערעדנַא ליֿפ ןיא יו ,לַאֿפ
 ריא וצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעוט ןקידכמע ןא ןעזעג עסַאמ יד טָאה
 ןעמונעג טָאה קַאװטיל .א רעמ סָאװ ןוא .םיטרּפ עלַא ןיא טנעַאנ
 ייב רע זיא רעמ ץלַא ,עסַאמ רעד ןוֿפ ןתוחילש עכלעזַא טָא ךיז ףיוא
 .רעלוּפָאּפ ןוא טבילַאב ןרָאװעג ריא

* 

 -ָאּפ רעדנעלסור רעד ןוֿפ רַאֿפנעמַאזוצ ןטייווצ ןֿפױא ,1903 ןיא
 -דנַאטש רעד ןרָאוװעג ןֿפרָאװעגּפָא זיא ,יײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדילַאיצ
 ךיז טקיטיונ גנוגעווַאב-רעטעברא עשידיא יד זַא ,"דנוב , ןוֿפ טקנוּפ

 -עגלא רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעמַאנַאטױא ןַא ןיא

 -ןצסױרא ןעוועג ןעגנואווצעג זיא "דנוב , רעד ןוא ,ײטרַאּפ רעניימ
 -ֿפױא ןֿפלָאהעג ןײלַא טָאה רע עכלעוו ,ײטרַאּפ-דנַאל רעד ןוֿפ ןייג

 ןוֿפ ןשינעעשעג עשימרוטש יד ןעמוקעג רעבָא ןענייז סע ןעוו .ןעיוב

 עשיסור יד ןבָאה ,ייז ןיא "דנוב, ןוֿפ לָאר רעסיורג רעד טימ 5

 ןָאק דנַאטשוצ רעקיטציאיזיב רעד זַא ,טליֿפרעד ןטַארקַאמעד-לאיצַאפ

 ןיא ןיירַא קירוצ לָאז "דנוב , רעד זַא ,ןעז זומ עמ ,ןביילב טינ רעטייוו
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 ןא ןעמוקאב עקַאט טָאה "דנוב , ןוֿפ .ק .צ רעד .ײטרַאּפידנַאל רעד
 ףיוא עיצאגעלעד 8 ןקיש וצ ייטראּפ רעדנעלסור רעד ןוֿפ גנודַאלנייא
 לָאז יצ ,עגָארֿפ רעד טָא טימ ."רָאֿפנעמַאזוצ-סגנוקיניײארַאֿפ , ריא
 ןעגנוגנידאב עכלעוו ףיוא ןוא גנודאלנייא יד ןעמעננָא "דנוב , רעד
 -ענרַאֿפ טֿפרַאדעג ךיז טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא קירוצ רע לָאז
 זיא עכלעוו ,"דנוב, ןוֿפ ץנע רע ֿפנַָאק עט ע ביז יד ןעמ
 רעד טָא ףיוא .1906 לירּפַא-ץרעמ ןיא ןרעב ןיא ןעמוקעג דנַאטשוצ
 -וװעסּפ ןייז) לײטנַא ןקיטכיט א ןעמונעג קַאוװטיל .א טָאה ץנערעֿפנַאק
 ןָא טציא ןוֿפ .ןיווטיל ןעוועג זיא ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא םינָאד
 ןוֿפ ץנערעֿפנָאק ַא יצ רַאֿפנעמַאזצ ןייא ןייק ןייז טינ ןיוש טעוו
 .ןקילײטַאב טינ ךיז לָאז קַאוװטיל .א רעכלעוו ןיא ,"דנוב

 לָאצ א טעבראעגסיוא טָאה "דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנַאק עטעביז יד
 ןרעוו ןעמונעגנָא טינ ןלָאז ייז ביוא סָאװ ,ןעגנורעדָאֿפ עויטַאמיטלוא
 ריא טימ ךיז "דנוב, רעד ןעק ,ײטרַאּפ .ד .ס רעדנעלסור רעד ןוֿפ
 ןוֿפ ןעגנוגנידאב ץעוויטאמיטלוא ץקיזָאד יד ןשיווצ .ןקינײארַאֿפ טינ
 -לַאיצָאס 8 זיא דנוב רעד, :עכלעזא ןעוועג ןענייז גנוקינײארַאֿפ
 עכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד
 ; "ןעמאר ענַאיאר ענייק טימ טייקיטעט ריא ןיא טצענערגַאב טינ זיא
 םַארגָארּפ סָאד ךיוא זיא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןוֿפ סָארגָארּפ סָאד
 םַארגַארּפ ןייז ייב ןביילב וצ טכער סָאד טָאה דנוב רעד רָאנ ;דנוב ןוֿפ
 זיא סָאװ םַארגַָארּפ םעד ייב ,עגַארֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ עגונב
 ,םעד ץוחַא ."דנוב ןוֿפ רַאֿפנעמַאזוצ ןט6 ןֿפױא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 רעביא עיצולָאזער עויטַארַאלקעד א ןעמונעגנָא ץנערעֿפנַאק יד טָאה
 -ַאזער עקיזָאד יד .דנוב ןוֿפ "טֿפַאשרעײטשרָאֿפ רעקיצנייא , רעד
 סױרַא ט י נ טלעטש ץנערעֿפנַאק יד :טריטַאטסנַאק טָאה עיצול
 -םיוא זיא סָאװ ,טֿפַאשרעײטשרַאֿפ רעקיצנייא רעד ןנעוו טקנוּפ םעד
 -יטלוא יד ןשיווצ ,רָאֿפנעמאזוצ ןטֿפניֿפ ןֿפױא ןרָאװעג טעבראעג
 ,ּפא"דסר רעד טימ גנוקיניײארַאֿפ רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עוויט ַאמ
 יידיא רעד ןשיווצ גנודניברַאֿפ עלַאמרָאנ 8, זַא ,רעבָא טנעקרענַא יז
 עיטַארקַָאמעד:לאיצַאס רעדנעלסור רעד ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעש
 רעד ןייז טעוװו דנוב רעד ןעוו ,ןרעוו טלעטשעגטסעֿפ ןאד רָאנ ןעק
 רע ןעוו ה"ד ,טאירַאטעלַארּפ ןשידיא ןוֿפ רעײטשרַאֿפ רעקיצנייא
 רעד ןיא ןטעברא טעוװו עכלעוו עיצאזינַאגרָא עקיצנייא יד ןייז טעוו
 ײמרַאּפ עטקינײארַאֿפ יד רעכלעוו ךרוד ,עסַאמ-רעטעברא רעשידיא
 רעכלעוו ךרוד ןוא ףמַאק ןשירַאטעלַארּפ ןשידיא םעד ןריֿפנָא טעוו
 סולֿפניײא ןסיוועג 8 ןבָאה ןענעק טעוװ טָאירַאטעלַארּפ רעשידיא רעד
 -ַארּפ יד) ."םינינע עשיאיײטרַאּפ יד ןוֿפ גנַאנ םעניימעגלא םעד ףיוא
 ,טֿפעה רעטייווצ ,"דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעט7 רעד ןוֿפ ןלָאקָאט
 ,"סקנּפ רעטיור , ךיוא עז .עירול .י ןוֿפ יירעקורד ,1906 ,גרוברעטעּפ
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 -סגנוקינייארַאפ יד , ןַאמנַא .ּפ ןוֿפ לקיטרא םעד ,1994 ,עשרַאװ ,וװ

 .("דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעט7 רעד ףיוא עגַארֿפ

 זיא "דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעט7 רעד ךָאנ םורא ךָאװ א ןיא

 ,םלָאהקָאטס ןיא ּפא"דסר רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזװצ רעד ןעמוקעגרַאֿפ

 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא "דנוב , ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עלַא ןענייז ָאד ןוא

 ןייא זיא רעבָא רטֿפרעד ,ןעגנורעדנערַאֿפ עלענַאיצקאדער עניילק
 רע ןוא ,רעטסקעז רעד ,רענעגייא ןַא ןרָאװעג ןבעגעגניירא טקנוּפ
 רעד ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עלַא זַא ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה
 ײטרַאּפ עלַא ןוֿפ ןלַאװ ענײמעגלַא ןוֿפ ןדָאב ןֿפױא ןֿפַאש ײטרַאּפ
 ןקידנריֿפנָא ןייא -- טעטילַאנָאיצַאנ ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא רעדילגמימ
 -נייא ןַא ךרוד ןגָארֿפ עלַא טסילשַאב רעכלעוו ,טעטימַאק ןשיטַאטש
 דצ טכַאמעג טָאה טקנוּפ רענעבעגעגוצ רעד טָא .טייהרעמ רעכַאֿפ

 -ַאינַאגרָא יד ןוֿפ טײקוויטַארעדעֿפ ןוֿפ ּפיצנירּפ ןצנַאג םעד טשינ
 -לַאװעג ַא טכאמעג טָאה טקנוּפ רעקיזָאד רעד .רעטרע יד ףיוא סעיצ
 "גנוטיײצסקלָאֿפ , רעד ןיא ןוא ,םלוע ןשידנוב ןצנַאג ןֿפױא םשור ןקיד

 -סגנוקינײארַאֿפ רעד רעביא עיסוקסיד עטיירב ַא טנֿפעעג ךיז טָאה
 -טנא .םישדח עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו עיסוקסיד ַא ,עגַארֿפ
 רָאֿפנעמַאזװצ רעט7 רעד טֿפרַאדעג טָאה קיטליגדנע עגַארֿפ יד ןדייש
 .1906 רעבמעטּפעס ,גרעבמעל ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעכלעוו ,דנוב ןוֿפ

 ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא קַאוװטיל .א ןוֿפ גנולעמש יד ןעוועג זיא יו
 ?עסערּפ רעד ןיא עיסוקסיד רעד תעב ךיוא יו ,רָאֿפנעמַאזוצ ןוא

 :אז8 ןעוועג גנולעטש ןייז זיא ץנערעֿפנָאק רעט7 רעד ףיוא
 רעקיצנייא ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ןלעוו רימ ביוא,

 .ענעריּפַאּפ 8 רָאנ ןייז גנוקינײארַאֿפ יד םעוו ,טֿפַאשרעײטשרַאֿפ
 -נעצ יד ןשיווצ ךיוה רעד ןיא רָאנ םולש ַא ןכַאמּפָא טינ ןעק ןעמ
 ןסייר ךיז ןעמ לָאז רעטרע יד ףיוא ןטנוא ןוא ,ןעגנוטכירנייא עלַארט
 רָאנ ןייז ךעלגעמ טעוװ גנוקינײארַאֿפ עטסעֿפ ַא .רעמעברא רעביא
 יד זַא ,טינ רעדָאֿפ ךיא .ןצענערגּפָא רעירֿפ ךיז טעוװ עמ ןעוו ,ןַאד
 ,רעטעברַא עשידיא עלַא "ןבענּפָא  זנוא לָאז ײטרַאּפ רעדנעלסור
 רָאנ ,ןיזמוא ןא זיא סָאד -- סעיצַאזינַאנרָא עריא וצ ןרעהעג עכלעוו
 טינ אבהל ףיוא לָאז ײטרַאּפ רעדנעלסור יד זַא ןרעדַאֿפ ןֿפרַאד רימ
 *...ןסַאמ-רעטעברַא עשידיא יד ןשיווצ טייקיטעט ריא ןרעטײרברַאֿפ
 טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור יד ןעוו ,ןעגנוגנידַאב ענענַארַאֿפ יד ייב
 ןיא רעטעברַא עשידיא יד ןשיוצ טעברַא ןַא טריֿפעג ךיוא ןײלַא
 טעוו עמ ביוא זַא ,טאהעג ארומ קַאוװטיל .א טָאה ,"דנוב, ןוֿפ ןָאיַאר
 טֿפַאשרעײטשרַאֿפ רעקיצנייא רעד ןגעוו טקנוּפ םעד ןענערָאװַאב טינ
 ,םיכוסכס עקיבייא וצ רָאנ ןעגנערב גנוקיניײארַאֿפ יד טעוו ,קירעהעג יו
 ,גנוקינײארַאֿפ וצ טירש ַא טינ ןייז סָאד טעוװ טָאטלוזער ןיא ןוא,
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 ,גַאלשרָאֿפ ַא ןגָארטעגנײרַא ךיוא טָאה רע ."גנוקינײארַאֿפ ןוֿפ רָאנ

 לָאז ץימָאנַאטױא רעלַאנָאיצַאנרוטלוק רעד ןגעוו טקנוּפ רעד זַא

 ןרָאֿפנעמַאזצײטרַאּפ עניײמעגלַא יד ףיוא ןרעוו טרעדנעעגמוא ןענעק

 .ןעמיטש לטירד ייזוצ ןוֿפ טייהרעמ רעטריציֿפילַאװק ַא טימ רַאנ

 = קַאוטיל .א טָאה "גנוטײצסקלָאֿפ , ןיא עיסוקסיד רעד תעב

 רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא 1906 יַאמ ןיא ןעלקיטרא עירעס ַא טקורדעג

 ן'ינערעֿפנַאק עט7 יד א ,ןטלַאהעג טָאה רע ."רעײטשרַאֿפ רעקיצנייא

 ןט5 םענוֿפ ןסולשַאב יד ףיוא ןעוועג רבוע עיצולָאזער ריא טימ טָאה

 נָאק יד .ןגַארפ-סנָאיצַאזינַאגרָא יד עגונב "דנוב  ןוֿפ רַאֿפנעמַאזוצ

 רעטנוא עיצולָאזער ריא ןעמונעגנָא ,גנוניימ ןייז ךָאנ ,טָאה ץנערעֿפ

 ןוא עשילױּפ יד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה עמ :קורדנײא-טנעמַאמ ַא

 עמ ןוא ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןיא ןיירַא ןעייג .ד .ס עשיווטיל

 ןייז םינ רעבָא ןרָאט רימ , .טרילָאזיא ןביילב וצ ןקַארשרעד ךיז טָאה

 -נעמַאזוצ קורדנייא-טנעמָאמ ןדעי ןזומ רימ .ןשטנעמ-טנעמָאמ ןייק

 עג קאווטיל .א טָאה -- ןּפיצנירּפ עניימעגלַא ערעזנוא טימ ןדניב
 ףיוא ,טנעמַאדנוֿפ רעד זיא ײרעײטשרָאֿפ עקיצנייא יד ... - .ןבירש
 -סנָאיצַאזינַאגרָא ןייז ,עיצַאזינַאגרָא סלַא ךיז טלַאה דנוב רעד ןכלעוו

 .רעטעלב ןוא ןגייווצ רָאנ ןענייז ןטקנוּפ עקירעביא יד --- לצרָאװ
 רעד זיא .ןבָאה רעטעלב ןוא ןגייווצ ריא טעוו ,ץנַאג לצרָאװ רעד זיא
 ..רעטעלב יד ןקלעוו ,ןגייווצ יד ןענעקירט ,ןבָארנעגרעטנוא לצרַאװ
 סיי וו ךיא .טרעדָאֿפ טנעמָאמ רעד ,טרעדָאֿפ עיצולָאוװער יד : טגָאז ןעמ

 זַא ןדערנייא טינ רימ טעוװ רענייק רעבָא .תמא ץלַא זיא סע ,ץילַא

 -עגּפָא לָאז גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיא יד ,טרעדָאֿפ טנעמַאמ רעד
 עשידיא יד ןעוו זַא ,ןזייוורעד טינ רימ טעוװ רענייק .ןרעוו טכַאװש

 -עג עיצולָאוװער יד ןוֿפרעד טעוו ,ןליּפשרַאֿפ טעוו גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 ריא יו עקַאט ןגָאז ךיא לעװ ,סנטייווצ ןוא .סנייא זיא סָאד .ןעניוו
 טגייל ריא סָאװ סָאד ;גנוקינײארַאֿפ טרעדָאֿפ עיצולַאוװער יד :טנַאז
 ןעייג .יירעסייר ַא זיא סָאד ,גנוקינײארַאֿפ ןייק טינ זיא רעבָא רַאֿפ
 טגייל ריא עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב יד ףיוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא רימ
 טָאה סָאד ןוא ,קירוצ ריא ןוֿפ סױרַא ןזומ ןכיגניא רימ ןלעוו ,רָאֿפ
 טימ ּפא"דסר רעד ןוֿפ קיטקַארּפ יד טכַא ןיא קידנעמענ ."טינ יז ןייק
 עג ךיז קַאוװטיל .א טָאה ,ןטעטימָאק ענדַאּפָאזַארעװעס .ג .א עריא

 -ָאטירעט ןוֿפ ּפיצנירּפ םייב רעטייוו ןטלַאה ךיז טעװ יז זַא ,ןקַארש

 -ײלֿפעצ א ןייז טעוװ גנוקיניײארַאֿפ , יד -- ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעלעיר

 ַא ,שינעסייר ַא ןייז סע טעוװ ןתמא רעד ןיא .עקיטשרמולּכ ַא ,ענעס
 ."גנוטלַאּפשעצ

 יד ןשיווצ דָאירעּפ םעד ןיא ןעוועג קאווטיל .א זיא םורא יױזַא

 טגנַאלַאב ןבָאה הנחמ רעבלעז רעד וצ -- דנוב ןיא " ע ט ר ַא ה ,
 ..רעטייוו .א ןוא קע ואל ס
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 -טעל םעד ןוא ץנערעֿפנַאק רעטעביז רעד ןשיווצ דָאירעּפ םעניא
 ןטַארעֿפער טיט ןרָאֿפעגמורַא קַאװטיל .א זיא רָאֿפנעמַאװצ רעגרעב
 םוצ עינַאּפטאקילַאװ יד טריֿפעג ,"דנוב , ןוֿפ ןָאיַאר ןצנַאג ןרעביא
 ןֿפױא ."עטרַאה, יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד קידנקידיײטרַאֿפ ,רָאֿפנעמַאזוצ
 זיא (1906 רעבמעטּפעס ,רעטעביז רעד) רָאֿפנעמַאװצ רעגרעבמעל
 טימ שָארב ,עּפורג עשּפיה ַא ןוא ,ןטַאגעלעד טרעדנוה םורא ןעוועג
 ןגעק ןטָארטעגסױרא ךעלטֿפַאשנדיײל זיא ,ןקַאוװטיל ןוא ןקעוװַאלס
 עטנַאמרעד יד ףיוא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד טימ גנוקינײארַאֿפ רעד

 .ןעגנוגנידאב

 ןיא לטיּפאק םעד טָא ןגעוו קַאווטיל .א טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 קיגָאל רעד טימ טינ ע כ יי וו יד ןבָאה טגיזעג , : ןבירשעג "דנוב,

 רעטעברא עשידיא יד ןוֿפ גנַארד ןטימ רָאנ ,ןטנעמוגרא ערעייז ןוֿפ

 טליֿפעג קרַאטש ךיז ףיוא ןבָאה גנַארד ןקיזָאד םעד .גנוקינײארַאֿפ וצ

 "עג בָאה ךיא ;עטרַאה יד ןוֿפ ןעוועג ןיב ךיא .רעוט ןוא רעריֿפ עלַא

 יבַא ,תורשּפ עלעמרָאֿפ ערעדנַא ףיוא ןייגנייא ןגעמ רימ זַא ,ןטלַאה

 "עג רימ ןבָאה בױהנָא ןופ ...עימָאנָאטױא עלוֿפ ַא ןגָאלשרעד ךיז

 ןעייר ערעזנוא ןענייז גָאט ַא סָאװ רעבָא ,טייהרעמ א טעמּכ טָאה

 86 ןעוועג דנורג ןיא זיא רעכלעוו ,םעדעמ ...ןרָאװעג רערעטיש

 יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ,"רעטרַאה,

 רעכיג סָאװ ןזומ רימ, :טרעלקרעד ױזַא רימ סע טָאה ,"עכייוו"

 עסַאמ יד סע טעוװ ,טינ ןעוו ;ןביוא ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ יד ןריֿפכרוד

 טליּפש ץעסַאמ רעד ןוֿפ גנומיטש רעד טימ .ּפעק ערעזנוא רעביא ןַאט

 "דנוב, ןוֿפ רַאֿפנעמַאזוצ ןטעכיז ןֿפױא גרעבמעל ןיא ..."טינ ךיז ןעמ

 טינ טלָאװ סע ןעוו רעבָא ."עכייוו, טייחרעמ עסיורג א ןעוועג זיא

 ךיז טלָאװ ?עטרַאה, יד ןוֿפ ןעמיטש רַאּפ א ןָא ןעוו ,ןעוועג ױזַא

 ךיא ןיב -- ןֿפרַאװּפָא רעדָא גנוקינײארַאֿפ יד ןעמעננָא :טדנעוועג

 טנַאה יד ךיז טלָאװ "עטרַאה , יד ןוֿפ לסיב עשּפיה ַא ייב זַא ,רעכיז

 תעב ,רָאֿפנעמַאזוצ ןכָאנ ךיילג ןוא .ןגעק ןעמיטש וצ ןבױהעגֿפױא טינ

 סָאד ןענייז ,ןבעל ןיא גנוקינײארַאֿפ יד ןריֿפכרוד טֿפרַאדעג טָאה'מ

 תוחוּכ ץלַא טיט ןבָאה ןוא ןרָאװעג טרַאה "עכייוו; עקיטכענ בור

 ."רעלוֿפ סָאװ ןייז לָאז עימָאנָאמױא יד זַא ,וצרעד טבערטשעג

 ךעלטֿפַאשנדיײל יו רעבָא, :טלייצרעד שטיװָאמַארבא .ר ךיוא

 יוצ רעגרעבמעל ןֿפױא) טֿפמעקעג טָאה קעוַאלס טרַאּפשעגניײא ןוא

 זַא ,גנורעלקרעד עכעלרעיײֿפ א ןבעגעגּפָא ךָאד רע טָאה ,(רָאֿפנעמַאז

 טעוװ ,טייהרעמ רעד ןוֿפ סולשַאב םעד טימ םיּכסמ טינ זיא רֶע םגה

 םעד רעטנוא ןבעגרעטנוא ,טסידנוב .רעטרינילּפיצסיד סלַא ,ךיז רע

 ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןביילב רעטייוו טעוו ןוא ײטרַאּפ ןייז ןוֿפ סולשַאב

 ."קאוטיל ךיוא טלדנַאהעג טָאה ױזַא טקנוּפ .דנוב
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 ץוח .ןילּפיצסיד רעשידנוב רעד ןוֿפ חוּכ רעד ןעוועג זיא סָאד
 יניא ערעדנוזַאב ַא "דנוב , ןיא טשרעהעג טלָאמעד ןיוש טָאה סע ,םעד
 רעד ןוֿפ רענייא ןעוועג ךָאד זיא קַאוװטיל ןוא .טייקידהחּפשמ עמיט
 ןוא טבעלעג "דנוב, םעד טימ טָאה רע .קלָאֿפ ןוֿפ רענייא ,הרובח

 .טמעטָאעג

 טַאגעלעד 8 ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןאמרעב .ל) עקשטעבייל 'ח

 :טלייצרעד רימ טָאה ,ץנערעֿפנָאק רעטעביז רעד ףיוא

 ןיא ןענַאטשעג קַאװטיל .א ךיוא זיא ,ןטַאגעלעד עלַא יו ױזַא

 ,רע :רעמיצ ןייא ןיא ןטאגעלעד יירד ןעוועג ןענייז ייז .לעטָאה ַא

 טגיילעג ךיז ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג יו .יקסווַאלסַאז .ד ןוא קַאוװטיל !
 ךיז ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ןרעדנַא םעד רענייא טלייצרעד טָאה'מ ,טעּפש
 ,טנוװָא ןייא .'דּכו ןעגנוציז-ץנערעֿפנָאק יד ןוֿפ ןקורדנייא טימ טלייטעג

 קַאוטיל :טעוװעג ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש
 טעװ עמ ןוא -- ןטָאדקענַא ,ןציוו ןלייצרעד ןלעוװ יקסווַאלסַאז ןוא
 רעטשרע רעד טעוװ רעוו ,ץיוו ַא ןיא ץרוק ןביילב טעוװ רעוו ,ןעז
 ןטיש ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה .ןבעגרעטנוא ךיז ןוא ןרעטַאמרַאֿפ ךיז
 ןוא .קידנכַאל טצַאלּפעג טָאה עמ ,ןציוו ץעשידיא-טינ ןוא עשידיא

 -ַאצייוװש רעד .ןציוו ענייז טימ ףיואנביוא ןעוועג רדסּכ זיא קַאוװטיל
 ןטעבעג ךיז ,ריט ןיא טּפַאלקעג טָאה לעטָאה ןוֿפ סָאבעלַאב רעשיר

 קַאווטיל .א .ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע .ןעלמוט ,ןכַאל ןרעהֿפױא לָאז עמ
 טימ טצָארּפשעג םיא ןוֿפ טָאה סע .ןבעגעגוצ ךיוא לדיל ַא ךַאנ טָאה

 .טייקידעבעל ןוא דיײרֿפ

 -סנבעל ,טנוזעג ,גנוי .קַאװטיל .א טלָאמעד ןעוועג זיא סָאד טָא
 ןבעל עקידרעטייוו סָאד .ןטײקיאעֿפ ענייז ןיא ,ךיז ןיא רעכיז ,קימסול
 ףיוא ןבָאה סע .ןטֿפַאשנגיײא יד טָא ןוֿפ ךס ַא טבכיורַאב םיא ןוֿפ טָאה

 -עגלַא ןיא רעבָא .ןעגנושיוטנַא ןוא ןהעש ערעטיכב ךס ַא טראוװעג םיא

 ןוֿפ קנעשעג סָאד .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא ןבילברַאֿפ אזא רע זיא ןיימ

 סָאד -- הביבפ רעשידנוב רעד ןוֿפ טייקידההּפשמ ןוא טייקשירבח
 סָאד -- םזידנוב ,"דנוב ,, רעד .ןבעל ןצנַאג ןֿפױא הנּתמ 8 ןעוועג זיא
 ַא ןגָארטעגטימ טָאה רע סָאװ ,רצוא רעטסרעייט רעד ןעוועג זיא
 .ןבעל ץנַאג

 סקעז לטיּפַאק

 -ַאזוצ-סגנודנירג רעד ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא 1907 רַאורבעֿפ ףוס
 -עג עסיורג 8 ןעוועג זיא סע ."דנוב-רעברַאג , ןטמירַאב ןוֿפ רָאֿפנעמ
 -ונעג ןבָאה רָאֿפנעמַאזוצ םענוֿפ טעברַא רעד ןיא ."דנוב , ןיא שינעעש
 רעײטשרַאֿפ א סלַא ,טַאטשנעזייא-ןידוי .א לײטנַא ןטנעַאנ ַא ןעמ
 -בוד .ס) קַאװטיל .א ךיוא ןוא ,"דנוב, ןוֿפ טעטימָאק לארטנעצ םענוֿפ
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 -רַאֿפ ,1937 ,עשרַאװ .דנוב-רעטשרעב ןוא דנוב-רעברַאג : ךילרעדווַאנ

 .(98 'ז ,"עגיל-רוטלוק, גַאל
 ןעמונעג ךיז קַאוװטיל .א טָאה רָאֿפנעמַאזוצ םעד טָא ךָאנ דלַאב ןוא

 םיא ףיוא זיא סע ןכלעוו תעב ,רָאֿפנעמַאזוצ ןסיורג ןטייווצ ַא וצ ןטיירג

 .תוחילש עשירארעטילי-שיאיײטרַאּפ עקיטכיוו א ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא
 רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1907 ינוי ןט13 םעד זיב יַאמ ןט13 ןוֿפ

 -לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןוֿפ ןַאדנָאל ןיא רָאֿפנעמַאזצ רעטנַאקַאב
 300 ץגרַאק ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סע .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ןֿפױא דנזעװנָא ןעוועג "דנוב , רעד ןיוש זיא לָאמ סָאד .ןטַאגעלעד
 -רַאֿפ .ןשטנעמ 84 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד ןייז ; רָאֿפנעמַאזוצ
 ןֿפױא טָאה "דנוב , רעד .ןעוועג ָאד זיא קַאוװטיל .א ךיוא ,ךיז טייטש
 -קַארפ עשידנוב יד .לָאר ענעעזעגנָא ןא רעייז טליּפשעג רַאֿפנעמַאזוצ
 -ץלַאכימ שונייב טלייצרעד סע יוװ .רַאדילָאס טעבראעג טָאה ץעיצ
 11 ןַא ןוֿפ עּפורג 8 ןעוועג עיצקַארֿפ רעשידנוב רעד ןיא זיא ,שטיוו
 -ָאל עקיטלָאמעד יד טימ ןעוועג םיּכסמ טשינ ןבָאה עכלעוו , ,ןַאמ
 ןוא (גנוריגער עכעלטרָאװטנַארַאֿפ) טעטימָאק-לַארטנעצ םענוֿפ ןעגנוז
 11 יד ןשיװצ .ץיצקַארפ-עמוד רעד ןוֿפ עיניל רעלעיּפיצנירּפ רעד
 עירול שריה ,קַאוװטיל .א ,ןידוי ,רעסָארג ווַאלסינַארב :ןעוועג ןענייז

 ."ךיא ןוא (טרעבלַא)
 ,1906 זיב זיא דנוב רעד, : םעד ןגעוו טלייצרעד ןיײלַא קַאוװטיל .א

 -עג שיטסיװעשלָאב ןעוועג ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ געט עסייה יד ןיא
 -רַאֿפ זייווכעלסיב ןביוהעגנָא רימ ןבָאה 1906 ןוֿפ רעבָא ...טמיטש
 -נעמַאזוצ רענָאדנָאל ןֿפױא ןוא ,ןעגנומיטש עשיטסיוועשלַאב יד ןריל
 -טע רעסיוא ,שיטסירטנעצ ןעוועג עלא טעמּכ ןיוש רימ ןענייז רָאֿפ
 -רעסָארג ַאלסינָארב ,ןידד-טאטשנעזייא ייסיא :עטלייצעג עכעל
 רעד א ,ק ע ד ַא ל װ רעגנוי רָאג ךָאנ טלָאמעד רעד ,קעווַאלס
 -עג יד וליֿפַא רעבָא ,(קַאװטיל .א ה"ד) תורוש יד טָא ןוֿפ רעביירש
 -גו מ י ט ש עשיטסיװעשלָאב רָאנ ,טגָאזעג יוו ,טאהעג ןבָאה עמטלייצ
 רַאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא טעדליבעג ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב יד ...ן ע ג
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטנעצ א ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,רעטנעצ א
 ,רימ וליֿפַא םערָאװ ,ןשיטסיוועשנעמ םוצ -- לגילֿפ ןייא וצ רעטנענ
 יד יו טמיטשעג ןגַארֿפ עלַא ןיא ןבָאה ,"סעקיװעשלָאב , עשידנוב יד
 ערעדנוזַאב עריא ףיוא ןסָאלשַאב טָאה עיצקַארֿפ רעזנוא ןוֿפ טייהרעמ
 ."ןעגנוציז

 ַא ןעמוקַאב רָאֿפנעמַאזוצ רענַָאדנַאל םעד ףיוא טָאה קַאוװטיל .א
 טֿפרַאדעג רע טָאה ווָארגָאב .ֿפ טימ ןעמַאזוצ :עיצקנוֿפ עקיטכיוו רַאג
 -רַאֿפ םעד ןגעוו טכירַאב םעיונעג א ןבעג עסערּפ רעשידנוב רעד רַאֿפ
 טייצ רעד ןיא סערגנָאקײטרַאּפ ןסיורג ןוא ןגנַאל ןקיזָאד ןוֿפ םיול
 ןכלעוו ,םינַאדװעסּפ ַא ,יו ל ןעמַאנ ןרעטנוא .עיצולָאװער רעד ןוֿפ
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 -- םעד ךָאנ ייס םעד רַאֿפ ייס טצונעג לָאמ ךס ַא טָאה קַאווטיל .א
 טקורדעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטכירַאב ייר ַא ןבעגעג עקַאט רע טָאה
 ,300 ,2809 ;87--9952 ;80--948 ןרעמונ) "גנוטײצסקלַאֿפ , רעד ןיא
 רעקיזָאד רעד זיא רעטעּפש .(988---883 ,879 ,377 ,374 ,372 ; 70--6
 :לטיט ןרעטנוא לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא טכירַאב
 --םירבחמ יד ;1907 ,ענליוו ,"טלעוו יד ,) "עזמעט ןוֿפ ןגערב יד ייב
 ,טקַאט ךס ַא טרעדָאֿפעג טָאה טעברַא עקיזָאד יד .(יול ןוא ווָארגָאב
 עשירארעטיל ץטוג ַא ןוא טײקיאעֿפ-סגנוטכַאבָאַאב ,טיײקוויטקעיבָא
 -נגונעגרעביא ַא ןיא טגָאמרַאֿפ ץלַא סָאד טָאה קַאװטיל .א .רעדעֿפ
 .תומילשב תוחילש ןייז טריֿפעגסױא טָאה רע .סָאמ רעקיד

 עיצקַאער יד .ּפָארַא גראב ןעגנַאגעג רעבָא זיא עיצולָאװער יד
 רעבמעטּפעס ןט19 םעד .טקרַאטשרַאֿפ רדסּכ ךיז טָאה דנַאל ןיא
 טלעטשעגּפָא גנוריגער רעד ךרוד זיא ,רעמונ ןט424 םעד ףיוא ,7
 ."גנוטײצסקלָאֿפ , יד -- "דנוב, ןוֿפ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד ןרָאװעג
 -ץגוצ סנטייצַאב טָאה יז ןוא ,לַאֿפנָא אזא טראוװרעד טָאה ײטרַאּפ יד
 ןסייהעג ןיוש טָאה יז .גנוטייצ רעיינ ַא ףיוא שינעבילרעד א טיירג
 -ירעיורט א רעייז ןעוועג רעבָא זיא לרוג ריא ." ג נו נפ ַא ה י ד ,
 ןענייז גנוטייצ רעד ןוֿפ ןטיציֿפעד יד ,ןלַאֿפעג זיא שזאריט רעד : רעק
 ןרעביא ןעגנַאהעג רדסּכ זיא רוזנעצ רעד ןוֿפ דרעוװש יד .ןסקַאוועג
 ןוֿפ דנַאטשַאב םעד ןריריּפסנָאקרַאֿפ קרַאטש טזומעג טָאה עמ ,זדלַאה
 ןָא ןצנַאגניא טקורדענ ןעמ טָאה ןעלקיטרַא ךס ַא ,עיצקאדער רעד
 עלעירעטַאמ יד טקירדעג טָאה רעבָא רקיע רעד .ןטֿפירשרעטנוא
 רעטקַארַאכ םעד ןרעדנע וצ ןרָאוװעג ןסָאלשַאב רעבירעד זיא סע .טיונ
 ,טַאלב םענעקיּפָאק םעניילק ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאֿפ : גנוטייצ רעד ןוֿפ
 -סקלָאֿפ רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ןבירשעג ןוא טלעטשעגֿפױנוצ ןייז לָאז סָאוװ
 ןעניוועג וצ ןֿפוא ַאזַא ףיוא טֿפָאהעג טָאה עמ -- ךַארּפש רעכעלמיט

 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .רענעייל זיירק ןרעטטיירב ןוא םעיינ א
 דנַאטשַאב ןיא גנוטייצ רעד טָא רַאֿפ עיצקַאדער ַא טמיטשַאב טָאה
 יאדווא ךיז טָאה רעדעֿפ סקַאװטיל .קַאוװטיל ןוא רּתסא ,םעדעמ ןוֿפ
 גָאט ןטשרע םעניא ןיוש רעבָא .עבַאגסױא ַאזַא רַאֿפ טריציֿפילַאװק
 יד זיא ,ןטעברַא ןבײהנַא טֿפרַאדעג טָאה עיצקַאדער עיינ יד ןעוו
 -סערַא טרָאד ןענייז סע ןוא ,עיצקַאדער יד ןלַאֿפַאב עירעמרַאדנַאשז
 .ווָארעזוועי ,ןימועט ,ןאקשוד .מ ,הנוי ,קַאװטיל ,רּתסא ןרָאװעג טריט
 םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .1907 רעבָאטקָא ןט29 םעד ןעוועג זיא סָאד
 .א"א לַאטנזָאר אנַא ,יקסנַאשזָאג ,ידַאקרַא ןרָאװעג טריטסערא ןענייז

 ןיא עמרוט רעקשיקול רעד ןיא לָאמ סָאד ,עמרוט ןיא רעדיוו
 רע .1908 ינוי ןיא סױרַא ,םישדח טכַא ןסעזעגּפָא לָאמ סָאד .ענליוו
 רַאֿפ ךיז לָאז סע רעוװ ,ןעוועג טינ :ערעדנַא יו רעגנעל ןסעזעג זיא
 ןעוועג ןיוש זיא ײטרַאּפ יד .ןעמרַאדנַאשז יד ייב ןייז לדּתשמ םיא
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 -סערַא יד ןוֿפ ןטיונ עלעירעטַאמ יד וליֿפַא ןוא ,דנַאטשוצ-הדירי ַא ןיא

 "רעד רעטעּפש טָאה סע יוװ .ןרָאװעג טגרָאזַאב ךאווש ןענייז עטריט

 ןטילעג ךעלקערש קַאװטיל .א טָאה ,םירבח יד ןוֿפ רענייא טינ טלייצ

 -עג זיא רע .טכעלש ןעוועג זיא דנַאמשוצ רעשיזיֿפ ןייז .עמרוט ןיא

 -- לַאטנעזָאר .ּפ ןוֿפ רעטרעוו יד טיול .קיאורמוא ,זעוורענ רעייז ןעוו

 ןציז וצ קיאעֿפ ןייז טינ ױזַא לָאז סָאװ ,ןשטנעמ א ךָאנ ןעזעג טינ;

 "קערש םיא ןבָאה הסיֿפּת םישדח טכַא יד ."קַאוװטיל .א יו עמרוט ןיא

 ,עמרוט רעקשיקול ןוֿפ סױרַא זיא רע ןעוו רעבָא .טרעטאמעגסיוא ךעל

 ליֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע טראװעג ןקַאװטיל .א ףיוא טָאה

 טָאה -- ןענופעג ײרֿפ רעד ףיוא בָאה ךיא , .הסיֿפּת יד יו ךָאנ רעגרע

 יד ךיז טכוד .שינערעקרעביא ץעצנַאג ַא -- ןבירשעג רעטעּפש רע

 ךָאד ןוא ,קירוצ םישדח טכַא טימ סָאװ ,םירבח ןוֿפ הביבס עקיבלעז

 ."טלעוו עדמערֿפ ַא
 סָאװ ,סיזירק םעד ןּפַאטנָא טנעקעג ןעמ טָאה 1907 רעמוז ןיוש

 -קרַאטשרַאֿפ רעד טימ ןעמַאזוצ ײטרַאּפ רעד ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה
 ןעוועג םיזירק רעקיזָאד רעד ןיוש זיא טציא .דנַאל ןיא עיצקַאער רעט
 רָאנ טינ .ןלַאֿפעצ ךיז זיא ץיצַאזינַאגרָא יד .טקידנערַאֿפ קידנעטשלוֿפ
 -ַאב רעד ןופ ןכייוו ןעמונעג ןבָאה רעוט עוויטקַא וליֿפַא -- עסַאמ יד

 .עטשיוטנַא ןוא "ענעזעוועג , ּפיט רעד טרעמעג ךיז טָאה סע .גנוגעוו

 ןענעקרעד טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה ײטרַאּפ רעד ןוֿפ םירבח עטנעָאנ

 וצ ואוו טַאהעג טינ ,טרעגנוהעג ךעלקערש טָאה קַאוװטיל .א .רעמ

 ןעוועג זיא סע ןוא ,קידייל ןעוועג זיא עסַאקיײײטרַאּפ יד .ןעניואוו

 זיא עסערּפ עלַאגעל ןייק .לבור ןבלַאה ַא ןעמוקַאבוצסױרַא רעווש

 ןֿפָאלשרעביא םוצ טרָא ןַא ןעניֿפעג וצ ןעוועג רעווש .ןעוועג טינ רעמ

 -ןיילק ןיא האוולה ַא ןעמוקַאב טנעקעג טָאה רע .טכַאנ ןייא שטַאכ

 סָאװ ,רבח ןייא ןייק ןענופעג טינ ךיז טָאה סע רעבָא ,קנַאב-טידערק

 רעד םיא טָאה טסברַאה ןיא טשרע .קנַאב ןיא ןרירישז םיא רַאֿפ לָאז

 -גייא םיוק םיא טָאה עטרבח עטלַא ןַא .לבור 15 טגרָאבעגסױא .ק .צ

 לרעמעק ןלעקנוט-בלַאה ַא םיא רַאֿפ ןגָארקעג טָאה יז -- טנדרָאעג

 טָאה 1909 רַאונַאי ןיא .סָאגןֿפעטס ףיוא טיה-ןעורֿפ ןוֿפ םָארק א ייב
 רעבָא זיא -- "דנוב, ןופ גנוטַארַאב א ןעמוקרָאֿפ טלָאזעג ענליוו ןיא
 .טָאגעלעד רעקיצנייא-ןייא יו רעמ טינ גנוטַארַאב רעד וצ ןעמוקעג
 םעד ףיוא טקריוועג טָאה ץְלַא סָאד ױזַא יו ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןַאק עמ

 -נַאגעגמורַא קידנעטש ךיוא ױזַא זיא רעכלעוו ,קַאװטיל .א ןזעוורענ

 .ענעשעק ןיא סנּפָארט-ןַאירעלַאװ עלעשעלֿפ ַא טימ ןעג
 םינ רעמ ןבָאה רעקיטַאּפמיס ןוא ץנעגילעטניא יד רעבָא ביוא

 ,ןקיטכענרעביא טזָאלעגנײרַא טינ םיא ןוא ןקַאװטיל .א טנעקרעד
 -עברַא רעד ןשיווצ אקווד טינ ןוא ,עסַאמ רענליוו רעד ןיא רעבָא זיא
 -ָאנ רעד ,ןשטנעמסקלָאֿפ עטסָארּפ יד ןשיווצ וליֿפַא רָאנ עסַאמ-רעט
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 טַאהעג רע טָאה ָאד .דנצייר ןוא רעייט ןבילבעג ץלַא לקנַאי םייח ןעמ
 דליב קיטכערּפ 8 רַאֿפ סָאװ טָא .רערערַאֿפ ןוא דניירֿפ עקילייצמוא
 ד ו ד רעטכיד רעד ןבעל סקַאװטיל ןיא טייצ רענעי ןגעוו טיג סע

 :ן ר ַא ה נ יי א

 ףיוא .זדלַאה ןיא עיצַארעּפָא עניילק א טאהעג טָאה קַאװטיל,
 יו קידנעקניה ...טאהעג טינ טייצ ןייק רע טָאה לָאטיּפש ןיא ןייג
 רע ואוו טגָאטעג טינ טָאה ,ןליימ ןייגכרוד רע טגעלֿפ ,ןעוועג זיא רע
 -רעד טנעקעג טינ קַאװטיל ךיז טָאה עגַאל ַאזַא ןיא .טקיטכענעג טָאה
 רעד יוװ עץיצַארוק יד ןריֿפרעד ןוא ךָאװ א רעמיצ א ןיא ןציז וצ ןביול
 -רַאֿפ רעד טול ,טָאה קאוטיל ...ןבירשרַאֿפ םיא טָאה רַאטקַאד
 יירד עלַא זדלַאה םעד ןעקנעווש טֿפרַאדעג ,רָאטקָאד ןוֿפ גנונעדרַא
 -ייווצ רעד ןיא ןוא זָאלג ַא ןגָארטעג ענעשעק ןייא ןיא טָאה רע ,העש
 רעד ןוא סאג רעקצינדור ףיוא ןעוועג ןענייז רימ זַא .קעשָארּפ א רעט
 ןַא ןיא ןיירַא רימ טימ קַאוװטיל זיא ,ףלעווצ ןגָאלשעג טָאה רענייז
 ןגעלעג זיא לעווש ריא סָאװ ,ריט ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ,ףיוה ןעמערַא
 ,עקהרש ,עקהרש -- .רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלקעגנָא ןוא ,קָאטשניר ןבעל
 טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד .רעסַאװ עסייה זָאלג בלַאה ַא ךיורב ךיא
 ךיז טָאה ױרֿפ רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ןוֿפ ּפָאק רעטרעביושעצ ַא ןוא

 .ןזיווַאב

 .ןײרַא טמוק ,לקנַאי םייח רבח --
 .טינ טייצ ןייק בָאה ךיא ,ןיינ =

 -עגנָא ןוא קיניישט ןסייה ַא טימ לעווש ןֿפױא סױרַא זיא ױרֿפ יד

 -כרוד קַאװטיל טָאה טרָא ןֿפױא ןוא ,זָאלג עבלַאה 8 ןקַאוטיל ןסָאג
 .רָאטקָאד ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ יד טריֿפעג

 ןקַאװטיל טימ ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא גָאט םעד ןיא
 -- קירב םענירג םייב ,סַאג רעשידיא רעד ןיא ,דָארָאגװַאנ ףיוא
 טָאה םוטעמוא ,ריט-רעטעברַא ןַא טַאהעג קַאוװטיל טָאה םוטעמוא
 ,הכָאלמ-לעב ןשידיא ַא ןוֿפ ּפָאק ַא רעדָא ּפָאקךךעױרֿפ 8 ןזיװַאב ךיז
 ,ןדַאלעגנייא טיירב ןוא ןעמָאנ םייב ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה םוטעמוא
 ,רעסַאו עסייה ןייק ןעוועג טינ זיא ןוא .ןשטנעמ םענעגייא ןַא יו
 זיא קַאװטיל ןוא ,סוֿפײרד ןרעטנוא רעײֿפ טכַאמעג לענש ןעמ טָאה
 טרָאד טלָאװ רע יו ,דניזעגזיוה רעד טימ טסעומשעג ןוא ןסעזעג

 ."טניואוועג גנַאלנרָאי

 קַאווטיל .א זיא ןבעל ןצנַאג ןייז ןיא ,דָאירעּפ םענעי ןיא רָאנ טינ
 -נעטש ,םוטנגייא ןוֿפ "לוע , םוש ןָא שטנעמ רעד ,טעקסא רעד ןעוועג
 -רַאּפ רעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ,לקניוו םענעגייא ןַא ןָא .טיונ ןיא קיד
 ןָאטעגניײרַא ןצנַאגניא ,ןסערעטניא עכעלטֿפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא ייט
 ןשידיא ןוֿפ ,קיטילָאּפ-טלעװ ןוֿפ ,קיטילָאּפ-רעטעברַא ןוֿפ םינינע ןיא
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 ןטנוזעג טולָאסבַא ןַא טימ םגה ,טלעוו רעד ןוֿפ טינ שטנעמ ַא .קלָאֿפ
 -רעּפ ךיז רַאֿפ רעבָא .טייקכעלקריוו רעד רַאֿפ ןוא ןבעל ןרַאֿפ שוח
 .טֿפרַאדַאב טינרָאג ,טכוזעג טינ ךַאז ןייק ךעלנעז

'* 

 סיױרַא .רוטַאנ עשירעֿפעש ןוא עוויטקא ןא ןעוועג זיא קַאוװטיל .א
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד טנעקרעד ןוא עמרוט ןוֿפ
 ןדָאטעמ ןוא ןגעוו יד ןענוֿפעגסױא ,ןדנעטשמוא ץיינ יד וצ ןסַאּפוצ
 רעכעלטּפאשלעזעג ןייז וצ ןעמונעג ךיילג ךיז ןוא ,טעברא רעיינ רַאֿפ
 .ןבעל ןשידיא ןיא עיסימ

 עט .טאהעג טינ ןיוש "דנוב, רעד טָאה גנוטייצ עלַאגעל ןייק
 רעטנוא ,רעכיבלמַאז עשידָאירעּפמוא ןבעגסױרא ןבױהעגנָא טָאה
 ,"טייצ רעזנוא , ,"טייצ עיינ יד, ,"טייצ יד, :ןעמענ ענעדײשרַאּכ
 עמ .דנעב עכעלטע וצ סױרַא זיא ייז ןוֿפ עקינייא ןוֿפ ."ןגַארֿפטיײצ
 טדערעג ָאד טָאה עמ .רוזנעצ רעד וצ ןסַאּפוצ טזומעג ָאד ךיז טָאה
 -טיל .א .טנעגילעטניא ןוא רעמעברא ןטנעגילעטניא רעמ םעד וצ
 רָאנ ַא טימ ןטָארטרַאֿפ ןעוועג רעכיבלמַאז עלַא יד ןיא זיא קַאוװ
 רעשידיא רעד ןוֿפ ןגָארֿפ, :ןעגנולדנַאהּפָא ערעסערג לָאצ ץעשּפיה
 רַאֿפ ור-גָאטנוז ןוא -תבש , ;"רָאֿפנעמַאזוצ רענווָאק רעד, ;"הליהק
 .ערעדנַא ןוא "רָאֿפנעמַאזצ-םינבר רעד, ;"עטלעטשעגנָא-סלעדנַאה
 -לעזעג-שירארעטיל ַא ןבעגוצסיורַא וואורּפ ַא טכַאמעג ךיוא טרעוו סע
 -נַאקַאב-קירעױרט רעד זיא רעבעגסיורַא רעד .טַאלבנכָאװ ךעלטֿפַאש
 .קַאװטיל .א זיא רָאטקַאדער רעד ;יקסנילּפַאק לכימ לארשי רעט
 "תבש ףיוא גָאט רעד , :זיא עכבַאגסיױא רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 .א ָאד טריגַאער -- "ןציטָאנ, ןוא "ןגָארֿפסנבעל, ןעמָאנ ןרעטנוא
 ןשהכולמ-ןיימעגלפ ןוא ןשידיא ןוֿפ ןגַארֿפ עלעוטקַא עלַא ףיוא קַאווטיל
 םעד סױרַא זיא "תבש ףיוא גָאט, ןוֿפ רעמונ רעטשרע רעד .ןבעל
 טָאה טַאנָאמ רעבמעצעד טימ ,סיוא טזייוו .1908 רעבמעטּפעס ןט1
 .טקידנעעג עבַאגסיוא יד ךיז

 זַא ,טעטימָאקילארטנעצ םעד קאוטיל .א טריטיגַא קיטייצכיילג
 רעד ןעוו ."דנוב, ןוֿפ ןַאגרָא ןלַאנעלמוא ןַא ןלעטשקעװַא לָאז עמ
 -רָאֿפ ןייז טריֿפעגכרוד קַאווטיל טָאה ,ןעוועג םיּכסמ טינ טָאה .ק .צ
 רענליוו רעד ןעוו רעבָא ."דנוב, ןוֿפ טעטימָאק רענליוו םעניא גַאלש
 םעד ןבעגוצסיורא ףיוא תונכה עלַא ןכַאמ ןעמונעג טָאה טעטימָאק
 ךַאז יד ןעמענוצרעביא ןסָאלשַאב .ק .צ רעד טָאה ,ןַאגרָא ןלַאגעלמוא
 ןקיזָאד ןוֿפ ןרעמונ ייווצ סיורא ןענייז 1909 ןיא ןוא ,טנעה ענייז ןיא
 רעטירד ַא ."דנוב ןוֿפ עניטש יד , ןעמַאנ ןרעטנוא ,ןַאגרָא
 .רעטצעל רעד ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא ,1910 ןיא סױרַא ךָאנ זיא רעמונ
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 ןוא ללכב ןזיירק עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ךיז טָאה טייצ רענעי וצ
 -ניא ןייגרעבירא ןגעוװ עיסוקסיד ַא טריֿפעג טרֿפב עשידנוב יד ןיא
 ,1908 גנילירֿפ ןיא ךָאנ .סעיציזָאּפ עלאגעל ףיוא זייוולייט רעדָא ןצנַאג
 -עג זיא קַאוװטיל .א ןעוו ,ענדָארג ןיא "דנוב , ןוֿפ גנוטַארַאב ַא ףיוא
 -נָא יד ןשיווצ עיסוקסיד יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,הסיֿפּת ןיא ןסעז
 -ץגױזַא יד ,ןדָאטעמ ערענָאיצולָאװער יד "ןרידיווקיל, ןוֿפ רעגנעה
 "דנוב , ןיא ."רעגנעהנָא-יײטרַאּפ , יד ןשיווצ ןוא ,ןרָאטַאדיװקיל ענעֿפור
 רעד זיא ָאד ,תמא .ןעגנוטכיר עדייב ןוֿפ רעגנעהנָא ןעוועג ןענייז
 -טיל .א יוװ .ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןיא יו רעכאווש ןעוועג ףמַאק
 -עג ךיוא ןטסילַאגעלײטנַא יד , "דנוב, ןיא ןבָאה ,טלייצרעד קַאװ
 ףרַאד ,ןארַאֿפ ןענייז ןטייקכעלגעמ עלאנעל יד טייוו יוװ זַא ,ןטלַאה
 -רעווש רעד טניל ואוו :ןעוועג רָאנ זיא ענַארֿפ יד ; ןצונסיוא ייז ןעמ
 ןגעוו ןטירטשעג טָאה'מ ? טײקמַאזקרעמֿפױא ןוֿפ רעטנעצ רעד ,טקנופ
 ןגעוו ,טייקיטעט רעלאנעלמוא ןוא רעלַאגעל רעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד
 -םוא רעד ןעוועג זיא סע ןעוו ,טציא ."ייז ןשיווצ עיצרָאּפָארּפ רעד
 ןסעומשכרוד ײרֿפ טנעקעג ךיז ןעמ טָאה ,"דנוב, ןוֿפ ןַאגרַא רעלַאגעל
 ןוֿפ עמיטש , רעד ןוֿפ ןרעמונ ייווצ עטשרע יד ןיא .ענַארֿפ רעד ןגעוו
 -ימנא , ןוא "ןטסילַאגעל , יד ןשיווצ עיסוקסיד יד טריֿפעג ךיז טָאה "דנוב
 שטיװָאמַארבַא ןטָארטעגסױרא זיא דצ ןטשרע םענוֿפ ;"ןטסילַאגעל
 ,"יולח, םינַאדװעסּפ רעטנוא ,קַאוװטיל .א -- דצ ןטייווצ ןוֿפ ,רעביל ןוא
 .ןידוי-טאטשנזייא ןוא

 -עגנָא ךיז טָאה ,דנַאל ןקירעביא ןצנַאג ןיא יו טקנוּפ ,ענליוו ןיא

 על ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טייקיטעט ןוא גנואיוב עטֿפַאהרעביֿפ ַא ןביוה
 -שילאקיזמ יד קיטעט ןעוועג זיא ענליוו ןיא .ןטֿפַאשלעזעג עלַאג
 ךיוא זיא טֿפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ייב .טֿפַאשלעזעג עשירַארעטיל
 טגיילעג שיטקַאֿפ זיא ָאד --- זיירק רעשיטַאמַארד ַא קיטעט ןעוועג

 רענערָאװעג-טנַאקַאב-רעטעּפש רעד ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד ןרָאװעג
 ."עּפורט רענליוו,

 .ןטלַאטשנא רענליוו עלַא יד ןיא וויטקא ןעוועג זיא קַאוװטיל .א

 -םיד טריֿפעג ןוא ,ןטַארעֿפער טימ ןטָארטעגסױרַא טֿפָא ָאד זיא רע
 -ָאמַא יד ןיא ןטַארעֿפער טימ ןרָאֿפעג זיא רע .ערעדנַא טימ סעיסוק

 -ַאב טוג ןעוועג םלוע ןטיירב םעד זיא רע ואוו ,ןרעטנעצ עשידנוב עקיל
 ,עילמָאה ןיא ןטַארעֿפער ענייז טימ ןעמונענסיוא טָאה רע .טנַאק
 םלוע ןכעלרעגריב ַא רַאֿפ ןטָארטעגֿפױא רע זיא לָאמַא .וו"אא וועיק
 .עיצאלימיסַא ןגעק טדערעג .שיסור םיא וצ טדערעג ןוא בולק א ןיא
 ,ןעזסיוא ןצנאג ןייז טימ --- םלוע ןדמערֿפ םעד טקריװַאב קרַאטש
 ןיקסווָאלטישז טימ עיסוקסיד 8 ןיא .טֿפַארק-סגנוגייצרעביא רעד טימ
 טשינ ןעעדיא ןענייז רימ רַאֿפ , :טגָאזעג לָאמא רע טָאה ענליוו ןיא
 יז ףראד ךיא ןעוו ,ךיז ןוֿפ ןָאמסױא ןעק ךיא עכלעוו ,רעדיילק ןייק
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 יֿפױא רעד טימ טָא ."ךיא ןצנַאגניא ,ךיא ןענייז ןעעדיא עניימ .טשינ
 -עג קידנעטש קאווטיל .א טָאה טייקשיטסילאעדיא ןוא טייקיטכיר
 ןיא .סיורג ןעוועג זיא ענליוו ןיא ןעזנָא ןייז .עירָאטידיױא ןייז ןענואוו
 ,עיסימָאק רעד ןיא ןעוועג רע זיא זיירק ןשיטַאמַארד ןטנָאמרעד
 יז ןוֿפ רעוו ןעמיטשַאב ,ןטַאדידנַאק יד ןרעהסיוא טגעלֿפ עכלעוו
 .'דּכו זיירק ןשיטַאמַארד ,רָאכ ןיא ןייז לָאז

 טרעדָאֿפעג ךיז טָאה ןבעל ןשיטילָאּפ ןוֿפ ןעגנוגנידאב עיינ יד ייב
 יד טָא .טײקיטכיזרַאֿפ ,ץעיצַאריּפסנַאק עגנערטש לָאמַא יו רעמ ךַאנ
 ךיוא זיא םומ רעכעלרעסיוא ןייז .טלעֿפעג ןקַאװטיל .א ןבָאה תולעמ
 ,רעלעֿפ רעטלא ןא -- ?טײקיטכיזרָאֿפמוא ,, ןייז רַאֿפ הביס ַא ןעוועג
 -רָאֿפ קידנעטש ןוֿפ םיא ןבָאה רעוט עשידנוב ץענערַאֿפרעד יד ןכלעוו
 ענליוו ןיא טקילײטַאב ךיז טֿפָא קַאװטיל .א טָאה ךָאד ןוא .ןֿפרָאװעג
 ןיא "סעקרַאסַאק , יד ןיא לָאמַא -- ןעגנולמַאזרַאֿפ ץלַאנעלמוא ןיא
 -רַאֿפ א זיא לָאמ ןייא טינ ןוא .רעזייה עקיליב יד ןיא לָאמַא ,דלַאװ
 .טעוװועטארעג םיוק ךיז טָאה קַאווטיל .א ןוא ,ןלַאֿפעגכרוד גנולמַאז
 -מַאזרַאֿפ 8 ףיוא ןעוועג רע זיא ,רעזייה עקיליב יד ןיא ,לָאמ ןייא
 רעביא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה עטלמאזרַאֿפ יד ,ןלַאֿפַאב זיא ײצילָאּפ .גנול
 ?ןקאװטיל טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,ןעגנוניואוו עקילָאצליֿפ יד
 זיא לייט ַא ,ןאקרַאּפ ןכיוה םוצ ןעמונעג םיא רעטעברַא יד ןבָאה

 ר ע ד ןוֿפ ןבילבעג זיא לייט ַא ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעכירַא
 -מוא םעד ייז ןבָאה טייקשהירב ןוא שינרעטַאמ סיורג טימ ןוא ,טייז
 ױזַא ןוא ,ןקרַאּפ םעד רעביא ןֿפרָאװעגרעבירַא ןקַאוװטיל םענעֿפלָאהַאב

 .טנעה עשיאיײצילָאּפ ןוֿפ ןרָאװעג לוצינ לָאמ סָאד ךיוא רע זיא םורַא
 יו ןוא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ טנעגַא ןַא ןעוועג רע זיא 1909 ןיא

 ,ןעגנוציז ערעטיירב ענייז עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעכלעזַא
 רע .(גנומיטשּפָא ןיא טינ רעבָא) ןטַאבעד יד ןיא לײטנָא ןעמונעג
 .טעטש ערעדנַא ןוא גרוברעטעּפ ,קסנימ טכוזַאב טָאה

 דנַאל ןיא ללכב ןוא ענליוו ןיא ךיז טָאה 1910--1909 ןרָאי יד ןיא
 סע .לגילֿפ רעלַאנָאיצַאנרוטלוק רעשיטסישידיא רעד טקרַאטשרַאֿפ
 רומארעטיל רעשידיא רעד וצ סערעטניא רעד טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה
 -לץזעג-רוטלוק ןוא עשירארעטיל ןענישרעד ןענייז סע .רעטַאעט ןוא
 טייקיטעט ערעסערג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע ,סעבַאגסױא עכעלטּפַאש
 יציֿפמ הרבח רעד ןיא סרעדנוזַאב ,ןטֿפַאשלעזעג עלַאגעל עקינייא ןיא
 -נוב ןעגנורדעגניירַא ךיוא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד ןיא .הלכשה
 -ָארּפ םוצ ןגָארטעגיײב ןבָאה רעכיבלמאז עשידנוב יד .סרעוט עשיד
 ןיא ךיז טָאה קַאוװטיל .א .לושקלָאֿפ רעכעלטלעוו שידיא ַא ןוֿפ םעלב
 דימלּת רעד ,רע .רעסאו ןיא שיֿפ ַא יו טליֿפעג רעֿפסָאמטַא רעד טָא
 טסייג ןשידיא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סָאװ רע ,ןדמל ןוא םכח
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 -עג ןיילַא זיא סָאװ רע ,ןסערעטניא-סקלָאֿפ עשידיא טימ ,רוטלוק ןוא
 -ץגייב גונעג ןיוש טָאה ןוא שידיא ןיא טסיצילבוּפ רעדנצנעלג ַא ןעוו
 יץגסיוא ךיז טציא טָאה רע -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ ןגָארט
 ,סאג רעשידיא רעד ףיוא רעפסָאמטַא-רוטלוק רעיינ רעד ןיא טבעל
 .לַאנָאיצַאנ טבעלעגסיוא זיא סע ןעוו יו רעמ טציא ךיז טָאה רע
 טציא ןבָאה קיטעטסע ןוא רוטארעטיל ראפ ןליֿפעג עמיטניא ענייז
 טנעיילעג טָאה רע .גנוֿפַאש רעוויטקַא רֵשֿפ דלעֿפ טיירב א טאהעג
 רע .םזיחישמ ,דומלּת ,םיאיבנ יד ןגעוװ ,ץרּפ .ל .י ןגעוו ןטַארעֿפער
 טָאה רע .סעבַאגסױא עשידנוב ןיא אקווד טינ ןוא ךס א ןבירשעג טָאה
 דָאירעּפךרענָאיּפ ןיא ןטסילַאיצַאס עשידיא יד ןוֿפ טעברַא רעד ןיא

 טָאה רע .סַאג רעשידיא רעד ףיוא חלּכשה רעד ןוֿפ תוכטמה יד ןעזעג
 -- רעריפ עשידנוב ערעדנַא יוװ ןָאט ןרעכעה א טימ טדערעג טּפָא
 .םויק ןשידיא ,ךַארּפש ןוא רוטלוק רעשידיא ,עיצַאנ רעשידיא ןנעוו
 -עט רעשידנוב רעד טימ טקילֿפנַאק ןיא ןעמוקעג ,חלילח ,טינ זיא רע
 זיא רע .ןעגנובעלסיוא ץלַאנָאיצַאנ ץענייז ןיא -- םַארנַאדּפ ןוא עירַָא
 עשידנוב בור'ס .ךעלריטַאנ זיא סָאד ןוא .ייז יו ,שרעדנא ןעוועג רָאנ
 -יסור רעד ךרוד "דנוב , םוצ ןעמוקעג ןענייז רוד ןטשרע ןוֿפ רעריֿפ
 ןוֿפ דניק ַא ןעוועג זיא רעבָא קַאװטיל .א .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעש
 -סישידיא עיינ יד זיא רַאֿפרעד .דנורגרעטניה ןשידיא א טימ ,קלָאֿפ
 ןרָאי יד טָא ןיא םַאג רעשידיא רעד ףיוא גנוגעװַאב-רוטלוק עשיט
 .שינעקיווקרעד ץעכעלנעזרעּפ א םיא ראּכ ןעוועג

 -לוק ץלַא ןיא טסַאג רעטסטגײלעגנַא רעד ןעוועג זיא קטווטיל .א
 ןייז טימ ,טרָאװ ןֿפראש ןייז טימ טצנַאלגעג ָאד טָאה רֶע .ןזיירק-רוט
 .םזימיטּפָא ןוא טייקכעליירפ טימ טצַארּפשעג טָאה םיא ןוֿפ .ץיוו
 -נייא דוד טלייצרעד -- סעמַאיל עשירארעטיל ןוא עשידנוב ףיוא,
 ןוא רעדילסקלָאֿפ ןוֿפ רעגניז רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא -- ןרָאה

 -ץג ןדנואוושרַאֿפ זיא טיהנזעוונַא ןייז ייב .ןציוו רצוא רעקידעבעל א
 סע רעכלעוו ףיוא ,עילָאכנטלעמ ענעגױצעגנָא ענעֿפורעגײוזַא יד ןרָאװ
 טעמּכ ןבָאה סָאד .ןטֿפנוקנעמַאזוצ ןוא ןטעקנַאב עשידיא ךס ַא ןדייל
 ם יר ֿפ ס רכומ ץלע דנע מ זא ןוא .טליֿפעג ענליוו ןיא ץלַא
 -נַאב ןוֿפ הרדס ַא ןביוהעגנַא ךיז טָאה סע ןוא ענליוו ןיא ןעוועג זיא
 טגעלֿפ עלעדנעמ ןעוו ,לָאמ רעדעי זיא ,ןטייקכעלרעייֿפ ןוא ןטעק
 -טיל זיא ואוו :ןגערֿפ טשרעוצ רע טגעלֿפ ,טעקנַאב א ףיוא ןעמוק
 ןיימש ַא ּפָארַא רימ טלַאֿפ ,םיא עזרעד ךיא זַא ? טסידנוב רעד ,קַאוװ
 -נעמ ,ןבעגוצ ןעמ זומ סָאד ןוא !םיא טימ היחמ ַא זיא'ס .ןצרַאה ןוֿפ
 ףיוא טרָאװ טוג א טָאלג ןנַאז סָאװ ,יד וצ טרעהעג טינ טָאה עלעד
 טָאה סָאװ ,שטנעמסקלָאֿפ רעד ,עלעדנעמ טָאה ָאד .ןשטנעמ ַא
 ןייז ןעזרעד גנולצולּפ ,ןכַארבעג טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןייז ךעלרעסיוא
 ."טנגוי ענעגייא
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 רעכלעוו ףיוא ,ץיֿפַארגָאטַאפ ַא ןבילברַאֿפ זיא טייצ טָא רענעי ןוֿפ
 םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ ךוזַאב ַאזַא רענייא טקיבײארַאֿפ זיא סע
 :טסַאג םעד ץוחַא ךיז ןעניֿפעג ץיפַארגָאטַאֿפ רעד ףיוא .ענליוו ןיא

 -ַאלּפַאק ןד ,קַאװטיל .א ,ןירעּפלַאה קלַאֿפ ,גרובליז .מ ,ןרָאהנייא דוד
 ,רודגיבא-ןב ןוא ןַאמּפיל ,לבבורז ,הרובד ,שטיוװָאנַאמלאק .ז ,שטיווָאנ
 עג טָאה ןרָאהניײא סָאװ ,טכיל םעד טָא ןיא ןקאווטיל ָאד ןעעז רימ
 .עלעטש רעטריטיצ טשרָאקַא רעד ןיא טרעדליש

 רַאֿפ תורצ ןוֿפ לאווק א ןעוועג עיֿפַארגָאטַאֿפ עקיזָאד יד זיא ,בגא
 -נַאשז יד .1912 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע ןעוו ןענרָאהנייא דוד
 -נעצ רעד זיא סָאד זַא ,ןבָאה טלָאוװעג שרעדנַא טינ טָאה ץעירעמרַאד
 טגערֿפעג ןעמ טָאה -- ?רעד זיא רעוו ."דנוב ,, ןוֿפ טעטימַָאק-לַארט
 -נעקניה רעד ? דנַאפלעה .א -- .קַאװטיל .א זיא סָאד -- .ןענרָאהנייא
 !טייצ רָאי א ןיוש םיא ךָאד ןכוז רימ ? רֶע זיא ואוו ? רעקיד

 רעד ןיא גנובלפיוא עסיוועג 8 ןעוועג ןיוש זיא טייצ רענעי וצ
 דנעג קירוצ ךיז טָאה עירעמרַאדנַאשז יד ןוא ,גנוגעווַאב-רעטעברַא
 ןֿפױא ןעוועג זיא קַאוװטיל .הדובע רעטלא ריא וצ ץעיגרענע טימ ןעמ
 רעבָא .ןרעוו וצ טריטסערַא טָארדעג םיא טָאה לָאמ ןייא טינ .לטעצ
 -נַאשז ןוא סענָאיּפש יד ןוֿפ ןעוװועטאדוצפױרַא ךיז טייקשהירב ןייז
 עסיוועג א רֶע טָאה 1911 ןיא .שיטסַאטנַאֿפ טושּפ ןעוועג זיא ןעמרַאד
 ןוא ןלעטַאה ענייז טאהעג רע טָאה .עשרַאװ ןיא טניואוועג טייצ
 ןוא ,לעטָאה רעדנַא ןַא ןיא ןביירשנייא לָאמ סעדעי ךיז טגעלֿפ רע
 -עדרַארַאֿפ א טאהעג טָאה ײצילַאּפ .ןעמַאנ ןתמא ןייז ףיוא אקווד
 םיא ןעמוקעג זיא עמ ןעוו לָאמ םעדעי רעבָא .ןריטפערא וצ םיא גנונ
 : ץַאלּפ םעד ףיוא ָאטינ רָאג זיא רע זַא ,ןזיוועגסיױרַא ךיז טָאה ,ןעמענוצ
 -ץגנייא ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאד טקיטכענעג טינ לָאמנייק טָאה רע
 זַא ,טייוו ױזַא ןעננאגרעד זיא יײצילַאּפ רעד ןוֿפ החיצר יד .ןדלָאמ
 טריטסערא טנגעג רעשידיא רעד ןיא ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ןייא ןיא
 םינ ץלַא זיא קַאוװטיל רעבָא ...םוֿפ ןטכער ןפױא עקידעקניה ץלַא
 :ץענליוו ןיא רעירפ ןעוועג זיא ױזַא ...עטריטסערַא יד ןשיווצ ןעוועג
 שטיווָאמַארבַא .ר ,ענליוו ןוֿפ טקישעגסױרַא ןעוועג זיא ר ע ב י ל .מ
 :עטַארעגפױרַא ךיז טָאה קאוװטיל ןייא רָאנ .טריטסערא ןעוועג זיא
 טָאה טרָאד ייס ,ָאד ייס .עשראוו ןיא ןעוועג טציא זיא ױזַא ןוא .טעוו
 ייוצ ענייז טימ ףיוה ןרעסערג ןדעי ,עלעקניוו ,םערעי םנע קעג רע
 ,ךעלגניא עטנאקַאב עטנעַאנ טאהעג רע טָאה םוטעמוא ;גנעגסיורא
 סָאװ טגַאזעגנָא ןוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ֿפאלעג זעגייז טכלעוו
 עמ ואוו ,דניירֿפ טאהעג רע טָאה םוטעמוא .טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע
 סעטסָאבעלַאב יד .עּפאנַאק א ףיוא ןקיטכענרעביא טזָאלעג םיא טָאה
 רעד רעטנוא ןוא סעיצַאריּפסנַאק ענייז טריֿפעג ןבָאה ןלעטָאה יד ןוֿפ
 זיא ןוא .ןעװעטַארסױרַא ךיז ןֿפלָאדעג םיא יײצילַאּפ רעד ןוֿפ זַאנ
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 ןֿפױא זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,גנע רָאג ןרָאװעג ענליוו ןיא לָאמַא
 ךיז קַאוװטמיל .א טָאה -- ןּפַאכ םיא ליוו ןעמ ,םיא ןעמ טיה לַאזקָאװ
 קידתוכחר טרָאד ןוֿפ ןוא ,עקייליווװ ןייק םוֿפוצ קעװַא ןוא ןבױהעגֿפױא
 ,טֿפַארקסנבעל ןייז ,עיגרענע עסיורג ןייז .עשראו ןייק טזָאלעג ךיז

 .תונּכס ןוא תורצ עלַא ןיא ןענַאטשעגיײב םיא ןענייז טײקיטסולסֿפמַאק

* 

 -ץגסיורַא "טלעוו יד, גַאלרַאֿפ ןיא קאוװטיל .א טָאה 1908 ןיא
 .א ר על רע יי 9 , ןעמָאנ ןרעטנוא טֿפעהלמַאז םעניילק ַא טזָאל
 עקיזָאד יד ."ךעלטכיל, עזָארּפ ןיא טכידעג ַא טקורדעגּפָא רע טָאה ָאד
 -לוש עשידיא יד ןיא ןייגוצנירַא ןעוועג הכוז רעטעּפש טָאה ךַאז
 ,ליטס ןטריניֿפַאר ןוֿפ רעטסומ ַא זיא סָאד -- ךעלקריוו ןוא ,רעכיב
 ךשוח ןוֿפ טייצ רענעי וצ טסַאּפעגוצ ,ךאז עשילַאבמיס עקיטכערפ 8
 -רַאֿפ ןענייז "ךעלטכיל; ערענַאיצולַאװער יד ןעוו ,עיצקאער ןוא
 ךיז טנעייל סע ןוא ,ויטָאמ-הּכונח ַא טשרמולּכ זיא סע .ןדנואווש
 :(םירוציק עסיוועג טימ) ױזַא

 ןעמוקסיורא טאהעג ביל בָאה'כ ןוא ןעוועג ךיא ןיב דניק א,
 ,ןרעטש ןָא למיה ַא ןביוא .וילסּכ ןוֿפ טכענ עקיזָאד יד ןיא סאג ןֿפױא
 ןוא םורַא ןטייז יד ןוֿפ ןוא .ןעקנורטרַאֿפ עטָאלב ןיא סַאג יד ןטנוא
 -ךעלטכיל ,ךעלטכיל וטסעז ,קילב ןייד רָאנ טסֿפרַאװ וד ואוו ,םורַא
 -ץלײרֿפ טרעוו ןצרַאה ןֿפױא ןוא .ךעלדנרעטש-ךעלטכיל ,ךעלרעיײֿפ
 רימ וצ ךיז ןטלָאװ ךעלרעײֿפ עלַא יד יו סעּפע ,רעקיטכיל ,רעכ
 ןרעטש ןייא ןיא ןסָאגעגֿפױנעצ ןוא ןבילקרַאֿפ ןצרַאה ןיא קינייוװעניא
 : טכַארט ךיא ןוא .המשנ ןיימ ןעמערַאוװרעד ןוא ייז ןטכױלַאב ,ןסיורג א
 ןייז סע טעוו ,לטכיל ַאזַא גָאטייב ןָא טדניצ .טייצ ריא ןיא ךאז עדעי
 טכַאניײב לטכיל סָאד זיא רעייט ,וליֿפַא ןכַאל םוצ ,קירעביא ,קידעכַאוװ
 תעב ,לַארטש ַא טכוז גיוא סָאד תעב ,טכאניילסּכ רערעטצניֿפ ַא ןיא
 -טכיל יד ףיוא קוק ךיא .לרעײֿפ ַא ךָאנ סיוא טייג ,טסולג ץרַאה סָאד
 ןיא רימ טסילֿפ ןטײרּפשרַאֿפ ייז סָאװ טייקיטכיל עניילק יד ןוא ,ךעל
 ,גָאמ ןכָאנ ,טכיל ךס ַא ,טכיל ךָאנ קנעב'כ :ןירַא שינעקנעב א ץרַאה
 -לָאג ערעייז טימ וצ רימ ןעלקָאש ךעלטכיל יד ןוא ...ןוז רעד ךָאנ
 רע :ךעלעגיוא עקירעייֿפ ערעייז טימ וצ ןעלטניּפ ,ךעלעּפעק ענעד
 :ןעגנערב םיא ןלעוװ רימ ;ןעמוק טעװ רע ,גָאמ רעד ,ןעמוק טעוו
 ...ןענייז רימ עלוֿפ ַארַאֿפ סָאװ טסעז

 ...!וילסּכ ןוֿפ טכענ ערעטצניֿפ יד ןיא ךעלטכיל יד ןענייז קילייה

 גנַאל םינ .טכיל רעייז זיא ץרוק .ךעלטכיל יד ןענייז ןיילק רָאנ
 ךעלטכיל יד ןוא ,רעבירַא טייג העש עבלַאה ַא .רעיײֿפ רעייז טרעיוד
 -צניֿפ ַא טביילב ,לטכיל ַא ךיז טשעלרַאֿפ'ס ןעוו .ןשעל ןָא ךיז ןבייח
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 סיוא ןעעז ךעלטכיל ץעקירעביא יד ןוא ,טרָא ןייז ףיוא קעלֿפ רערעט

 רעייז ןוא לרעדורב םענעמוקעגּפָא םעד ךָאנ ןרעיורט ייז ,םילבא יו

 זיא טָא ,סיוא ךיז טשעל לטכיל ַא .רעלעקנוד ,רענעלק טרעוו טכיל

 8 ךַאנ .ןטירד ַא ,ןטייווצ ַא ןיא ,רעטצנעֿפ ןייא ןיא ןרָאװעג לקנוט

 .שינרעטצניפ רעֿפיט ןיא ןעקנוזרַאֿפ רעדיוו זיא סָאג יד ןוא ,טונימ

 ןעמעלקרַאֿפ רימ טגעלֿפ ןעזוצ סָאד ןוא ,ןעוועג ךיא ןיב דניק ַא

 ...טציא ןוא ,ןטכיולעג ,טנערבעג סע טָאה טשרע טָא .ץרַאה סָאד

 ,ןרױלרַאֿפ ןבעל ןייז טָאה סָאװ ,לטכיל םעד ףיוא תונמחר בָאה ךיא

 ירַאֿפ שינרעטצניֿפ ןיא זיא סָאװ ,סַאג רעד ףיוא תונמחר בָאה'כ

 ןצרַאה ןיא רימ ייב :טסבלעז ךימ ףיוא תונמחר בָאה ךיא .ןעקנוז

 ,ןעוועג טלָאװ טוג יוװ ,ךַא .קנוֿפ ַא ךָאנ קנוֿפ ַא ןשָאלעגסױא טרעוו

 "ערב ןוא ןענערב ןלָאז ייז ,ןשעלרַאֿפ טינ ךיז ןלָאז ךעלטכיל יד ןעוו

 "נַא ןַא דלַאב שמש רעד לָאז ,ןשָאלרַאֿפ לטכיל ןייא טרעוו ןוא .ןענ

 טינ לָאז ,טנערבעג טָאה לרעיײֿפ ַא ואוו ,טרָא סָאד .ןדניצנָא ערעד

 זיב ןטכייל ןוא ןענערב לָאז'ס ,רעטצניֿפ ןביילב טינ .קידייל ןביילב

 .ןרעטשנגרָאמ רעד ןײגֿפױא טעוו'ס

 :לוק ןיימ טימ טינ יירש ךיא ,ךיא רעוו רעטרעטיצרַאֿפ ַא ..;

 טבייה ,ןזָאלעגסױרַא םיא בָאה ךיא !שמש םעד ףיוא טבייה ,רעדניק

 טדניצ .ךעלטכיל יד טיה !רעטצניֿפ ןרעוו טינ טזָאל !ףיוא םיא ריא

 ...ךעלטכיל עקילייה ,ךעלטכיל-הּכונח ןענייז סָאד .ייז

 "! טדניצ !טדניצ ...

 יעברַא רעשידיא רעד וצ טדערעג קַאװטיל .א טָאה ױזַא טָא
 -נגָאלשרעד ןוא עיצקַאער רעשיטילָאּפ ןוֿפ טייצ רענעי ןיא עסַאמ-רעט
 ןוֿפ לָאר יד ןריֿפסױא טלָאװעג טָאה רע ,טרעטנומעג טָאה רע .טייק

 טָאה םרָאֿפ עטלעטשרַאֿפ יד .ךעלטכיל יד טדניצ סָאװ ,"שמש, ַא

 רעטייוו טָאה קַאװטיל .א .דייר ענעֿפָא יד יו רעקראטש טקריוועג

 ."דנוב, ןוֿפ ןַאֿפ יד ןגָארטעג

 רַאֿפ זיא טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנרושז סלַא ןעמָאנ סקַאװטיל .א

 טֿפָא רע טָאה 1908 ףוס טניז .ןסקָאוװעג קרַאטש רָאי רַאּפ עטצעל יד

 עג ױזַא זיא סע ןוא ."דניירֿפ , רעגרוברעטעּפ ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג

 ןייק ןרָאֿפעגקעװא זיא דלעֿפנעזָאר .ש ןעוו ,1909 רַאורבעֿפ ןיא זַא ,ןעש

 רע ןוא ןטָארטרַאפ טייצ םישדח יירד קַאווטיל .א םיא טָאה ,עקירעמַא

 -רעד עסיורג א ןעוועג זיא סָאד ." ד נ יי ר ֿפ , םעד טריגַאדער טָאה

 רעבלעז רעד ןיא ןוא טסידנוב רעטנעקרענָא רעד ןייז וצ --- גנוכיירג
 רע לַאקידַאר יוװ סָאװ ,?דנײרֿפ , ןוֿפ יורטוצ םעד ןעמוקַאב וצ טייצ
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 ןַאגרָא ןא ןעוועג טרָאֿפ רע זיא ,דָאירעּפ םענעי ןיא ןעוועג םינ זיא

 וצ יױרטוצ רעד ןעוװעג זיא סיורג ױזַא .םוטרעגריב ןשידיא םענוֿפ

 רעד ןופ ןוא ,טײקכעלטנרָא ןוא טייקנייר רעכעלנעזרעּפ סקַאוװטיל .א

 טעטירָאטױא ןייז ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סיורג ױזַא טייז רערעדנַא

 ןטסיצילבוּפ עשידיא עטסעב יד ןוֿפ רענייא םלַא טייקטנעקרענַא ןוא

 ןעוועג טּפָא קַאװטיל זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא .ןטסיליטס ןוא

 ןיא רע טָאה 1910 רעמוז ."דניײרֿפ , ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא טסַאג ַא

 -עג ,עשרַאװ ןייק גרוברעטעּפ ןוֿפ רעבירא זיא רעכלעוו ,"דניירֿפ ,

 ןשיווצ -- ןעלקיטרַא עשירארעטיל ןוא עשיטסיצילבוּפ ךס ַא ןבירש

 -סױרַא טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ןַאמשירֿפ דוד ןגעק קימעלַאּפ ערעדנַא

 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוא רעטַאעט ןשידיא ןגעק ןטַארטעג

 רַאֿפ "דניירֿפ , ןוֿפ טעלּפמָאק ַא קרָאידינ ןיא טלעֿפ ,ןרעױדַאב םוצ

 טנַאקַאב טינ ךעלנעזרעּפ ךיוא רימ ןענייז סע .1910-1908 ןרָאי יד

 גנוטערטרַאפ ןיא "דניײרֿפ , םעד ןריגַאדער סקַאווטיל .א ןוֿפ םיטרּפ יד

 ,ןרעטייוו .א ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע טָאה רע ךעלגעמ .דלעֿפנעזָאר .ש ןוֿפ

 רעגרוברעטעּפ ןיא טעברַאענטימ 1998 ןיא ךָאנ טָאה רעכלעוו

 .א טזייוו (1910-1909) ןרעגינ .ש וצ ווירב ענייז ןיא םנה ,"דניירֿפ

 ןייז ןוא ןקַאװטיל .א וצ גנואיצַאב עוויטאגענ א סיױרַא רעטייוו

 "עג עקיטכיו ַא רַאֿפ ןטלאהעג טָאה ןיילַא קַאװטיל .א .ןביירש

 ןוא "תבש ףיוא גָאט , ןיא טעברַאטימ יד טָא ןבעל ןייז ןיא שינעעש

 :(296 'ז ,"ןעוועג סָאװ,) ןבירשעג םעד ןגעוװ טָאה רע ."דניירֿפ , ןיא

 -- ,תבש ףיוא גָאט ,,) ןעמָאנ ןקידהנושמ ןטימ טָאלבנכָאװ םעד ןגעוו,

 טריגַאדער בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןגעוו ןוא (.ק .ש .ח

 רעדנַא ןַא ייב ןביירש וצ ךיא הָאה ,"דניירֿפ , רעגרוברעטעּפ םעד

 ןענוֿפעג טינ קַאװטיל .א טָאה ,רעצ ןסיורג רעזדנוא וצ ."טייהנגעלעג

 .טייהנגעלעג עקיזָאד יד

 דָאירעּפ םענעי ןיא זיא קַאװטיל .א ןכלעוו טימ ,ןרָאהנייא דוד

 -םױרַא טעװענַאלּפעג וליֿפַא ןבָאה ייז ןוא םעדניײרֿפַאב קרַאטש ןעוועג

 ןויטַארטסנָאמעד ןרעטנוא ךובלמַאז ןשיאערבעה ַא ןעמאזוצ ןבענוצ

 ךיוא זַא ,ןטסיאערבעה יד ןזייװַאב וצ ידּכ ,7 ןי ר ָא ה ם ע , ןעמַאנ

 ןגעוו טביירש -- שיאערבעה טוג ןענעק ןטסישידיא ןוא ןטסידנוב יד

 טָאה ןקַאװטיל רַאֿפ , :ױזַא "דניירֿפ , ןיא טעברַאטימ סקאווטיל .א

 רעד ,ןַאמשירֿפ וליֿפַא .ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא טרעטיצעג ןעמ

 טינ ןוא ןקידעבעל ןייק ןזָאלעגכרוד םינ טָאה סָאװ ,רעגיט רעקיזַאד

 "רעד ךיז טָאה ,עינַאריא רעדנטכינרַאֿפ רעקיסייב ןייז םימ ןטיוט ןייק

 ?דניירֿפ , ןיא ןענָאטעילעֿפ ייווצ ןיא טָאה קַאוװטיל ןעוו ,ןגָאלשעג טליֿפ
 טָאה סָאװ ,רעקיניצ רעכעלרעגריב רעקיזָאד רעד .ןֿפירגעגנַא םיא

 ,עינַאריא ןוֿפ טכַאמ יד ןעמוקַאב ,ןעעדיא עלא וצ לוטיב ןייז קנַאד א

 -ָאריא יד -- עינַאריא רערעדנַא ןֵא רָאג ןוֿפ ןגָאלשעג ןעמוקאב טָאה

70 



 ןטימ טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ןטגייצרעביא ןקיבױלג-ףיט ַא ןוֿפ עינ

 לַאנעסרַא ןצנַאג םעד ןכָארבעצ ןוא טנערברַאֿפ ןביולג ןייז ןוֿפ רעיײֿפ

 ."לוטיב ןכעלרעגריב ןשידיא סנַאמשירֿפ ןוֿפ

 ןוֿפ םיאנוש ןוא ןענַאמשירֿפ ןוֿפ דניײרֿפ עטוג רעוועשראוו יד

 "םקונ, טלָאמעד ןטצעל םניא ךיז ןבָאה ,ןקאווטיל .א ןוא "דנוב,

 א טקורדעגּפָא טָאה םרעלטניט ענעריואוושעג יד ןוֿפ רענייא .ןעוועג

 טָאה "דניירפ, רעד :טגָאזעג ןעועג זיא סע רעכלעוו ןיא ץיטַאנ

 טּפרַאדעג טָאה סָאד .ןעקנוהוצרעטנוא ןביוהעגנָא סנטצעל

 ,ןקאװטיל .א ףיוא קנואוו "רעשינעמלטנעשזד, ןוא "רעגולק א ןייז

 ."דניירפ, םעד טציא טריגאדער רעכלעוו ,םומ-לעב ןקידנעקנוה םעד

 קַאװטיל .א טָאה ,ןאמרעב עקשטעבייל טלייצרעד רימ טָאה סע יו

 םיורג םימ -- םיא ןיא ליפ עשימעלַאּפ עקיזָאד יד טנַאמרעד טֿפָא

 רעד טָא ןופ ןֿפַארטעג ךעלקערש טליֿפעג ךיז טָאה רע :סורדרַאֿפ

 .טייקשירעגנוי-בָארג

 ענעדײשרַאֿפ טימ לוֿפ ןעוועג קַאװטיל .א זיא טייצ רענעי ןיא

 טקעיָארּפ ןטנַאסערעטניא ַאזַא םענייא ןגעוו .רענעלּפ עשירארעטיל

 טָאה ןה ּכ-יליגרי װ .ב סָאװ ,ווירב ַא ןוֿפ ךיז רימ ןסיוורעד

 :(1957 ,"רבע ןטנעָאנ ןוֿפ,) 1910 רעמוז ןי ק סנ ַא וצ ןבירשעג

 -ַאב ךָאװ יד בָאה ךיא --- יליגריוו טביירש -- !יקסנַא 'ה רעטרעעג

 עבַאגֿפױא ןַא רַאֿפ ךעלנעזרעּפ טמענ רע .ןקאווטיל ןוֿפ ווירב א ןעמוק

 ַא טימ ךייא וצ ךיז ןדנעוו רימ רע טעב ווירב ןיא .רעכיבלמַאז ןוֿפ

 372 ןוֿפ ךַאז עשיטסירטעלעב זיא טשינ רעסָאװ א םיא ןקיש השקב

 ןייז םיא רַאפ ןעמַאנ רעייא טעװ ,טביירש רע יו .תורוש טרעדנוה

 .ןלָאצ ןענעק טשינ יּפָאק 5 יו רעמ רע טעוו רַארַָאנָאה .קיטכיוו רעייז

 ןרעטנוא לכיב רעטשרע רעד סױרַא םיא ייב טעוװ םורַא ןכַאװ ייווצ ןיא

 ןטשרע םוצ ךַאז רעייא ןבָאה ןלעוו רעייז טלָאװ רע ."ןעקנוֿפ , ןעמַאנ

 טקיש ןַאד ,ןקיש וצ ךעלנעמ רַאֿפ ןעניֿפעג טעוו ריא ביוא ...לכיב

 ..."ןקישרעביא ןיוש םיא לעוװ ךיא .סערדא ןיימ ףיוא

 ןא ןָא ןוא םייה רענעגייא ןַא ןָא ,קַאװטיל .א רעקידנרעגנוה רעד

 וליֿפַא ןוא רעגעלרַאֿפ א ןיילַא ןרעוו טלָאזעג סע טָאה ,סערדַא םענעגייא

 ...רַארָאנָאה הרוש ַא סעקיּפָאק 8 ןלַאצ
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 "ןטסילַאגעל, יד ןשיווצ ףמַאק םעד ןגעוו טלייצרעד ןיוש ןבָאה רימ

 ןביוא רעד ןגעוו טכיראב םעניא ."דנוב , ןיא "ןטסילַאגעל-יטנַא, ןוא

 זיא סָאװ ,(1908) "דנוב, ןוֿפ .ק .צ םייב גנוטַארַאב רעטנַאמרעד

 'מונ) "ןבעליייטרַאּפ ןוֿפ, עבַאגסױא רעשידנוב רעד ןיא טקורדעגּפָא

 ײרעטקַארַאכ ױזַא גנוטכיר עשיטסילאגעלײטנא יד טרעוו ,(1908 1

 טקידנעעג ךיז טָאה עיצולָאװער רעד ןוֿפ םיזַאֿפ רעטשרע רעד, : טריז
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 ,טריזינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז ןסַאמ עטיירב יד לייוו ,הלּפמ ַא טימ
 .ץבַאגֿפױא רעזדנוא ןייז ףרַאד ...טַאירַאטעלָארּפ םעד ןריזינַאגרָא
 ןוֿפ ןכייצ ןרעטנוא ןריֿפ ךיז ףרַאד טעברַא עקידרעטייוו רעזדנוא
 ןבָאה שיטקַארּפ .ךורבסיוא ןרענָאיצולָאװער סעיינ ַא וצ ךיז ןטיירגוצ
 -רָאג (.ק .ש .ח -- ןטסילַאגעלײטנַא) גנוטכיר רעזיד ןוֿפ רעגנעהנָא יד
 ץמ .טעברא רעניילק רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא ןעמענ לײטנָא ןגעק טינ
 -- ץעבאגֿפױא-טּפױה יד ןעניז ןוֿפ ןזָאלסױרַא טינ ייברעד רעבָא ףרַאד

 עמ .טעברא רעכעלניילק רעד ןיא ןרעוו ןעקנוזרַאפ ןעמ ןעק שרעדנַא
 ער ַא ןבָאה ףרַאד עמ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא ןקרַאטשרַאֿפ ףרַאד
 ...?"טַארַאּפַא ןטסואווַאב-ךןסַאלק ןרענָאיצולָאװ

 -ַאגעלײטנַא רעד וצ טגנַאלַאב טָאה רעכלעוו ,קַאווטיל .א ךיוא
 רעד ןשיווצ ץאזננעק םעד טָא ןוֿפ ןטילעג טָאה ,גנוטכיר רעשיטסיל
 ןעוועג--ןבעל ןיא קיטקַארּפ רעד ןוא טעברַא רעלַאגעלמוא ןופ ץירָאעט
 ,טםייקיטעט רעלאגעל רעדעי ןיא ןֿפרַאװניײרַא טינ ךיז לָאז רע ,וויטקַא וצ
 .ייטרַאּפ רעד ןעניד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןצונ רָאנ ןעק עכלעוו
 עלַאגעל ןוֿפ ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ טצונעגסיוא עקַאט טָאה רע ןוא
 ,ןרָאֿפנעמאזוצ ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ענײמעגלַא ערעייז ,סעיצַאזינַאגרָא
 -רעמ א ןיא טקידערּפעג ןוא ןטָארטעגֿפױא ןוא ןיהַא ןֿפָאלעג זיא ןוא
 ."דנוב , ןוֿפ ןעעדיא יד םערָאֿפ רענעֿפָא רעקינייוװ

 זיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעשידיא ןוֿפ רעטנעצ רעקיטכיוו 8
 עמוד רענעװטסַאדוסָאג רעד ןיא .נרוברעטעּפ טָאטש-טּפױה יד ןעוועג
 8 קיטעט ןעוועג זיא ייז ייב ןוא ,ןטַאטוּפעד עשידיא רַאּפ א ןעוועג זיא
 טסידנוב רעד ןעוועג זיא ָארויב ןוֿפ רַאטערקעפ .ָארויב עקידנעטש
 טינ ַארויב רעד ןיא "דנוב , רעד ךיז טָאה רעבָא לעיציֿפָא ,ןי ק ט ע .ל
 : ןוימַאיציניא אזא ןעמוקעגֿפױא ָאד זיא 1909 טסברַאה ןיא .טקילײטַאב
 עשידיא ןוֿפ גנוטַארַאב ַא טכַאמ רעד ןוֿפ שינעביולרעד רעד טימ ןֿפור
 עשידיא-לעיצעּפס לָאצ ַא ןטכַארטַאב וצ ידּכ ,סרעוט עכעלטֿפַאשלעזעג
 םעד ףיוא ןוא ,ןעמוקַאבסױרַא ןעמ טָאה שינעביולרעד אזַא .ןגַארֿפ
 -ווָאק ןיא גנוטַארַאכ אזַא ןרָאװעג ןֿפורעג זיא 1909 רעכמעווָאנ ןכסל9
 ךיז רע לָאז יצ ,עגַארֿפ יד "דנוב , ןרַאֿפ ןענַאטשעג רעטייוו זיא .ענ
 -רַאֿפ ןענייז רעריֿפ-טּפיױה ענייז סָאװ ,רָאֿפנעמַאזוצ אזא ןיא ןקילײטַאב
 טָאה רעדיוו ןוא .ןעגנוטכיר עכעלרעגריב-םּתס ןוא םינבר ןוֿפ רעייטש
 ןעמענ אי ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,שוח רעשיטקַארּפ רעד טגיזעג
 ןענייז רעײטשרָאֿפ "סדנוב , םעד .גנוטַארַאב רענווָאק רעד ןיא לײטנַא
 טסילאגעל-יטנא רעד ןוא ןַאמדלָאג-רעביל .מ טסילַאגעל רעד ןעוועג ָאד
 ןוֿפ טכירַאב ןשיֿפַארגָאנעטס םעניא טרירוגיֿפ רע יו רעדָא ,קַאװטיל .א
 -לעג .ה ,(1910 ,גרוברעטעּפ ןיא שיסור ףיוא סױרַא) גנוטַארַאב רעד
 טגרָאזַאב עגיר ןיא עיצוטיטסניא ץעלאגעל ַא טָאה סָאד .(עגיר) דנַאֿפ
 ,גנוטַארַאב רעד וצ טַאדנַאמ ןרשּכ ַא טימ ןקַאוװטיל
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 ןעמונעג לָאמ ייווצ קַאוװטיל .א טָאה טכירַאב ןשיֿפַארגָאנעטס ןטיול

 -ימדא יד לייוו ,שיסור רע טָאה טדערעג .גנוטַארַאב רעד ףיוא טרָאװ ַא
 ןעגנערב ןלעוװ רימ .שידיא ןדער וצ טביולרעד טינ טָאה עיצַארטסינ
 "ץמַארגָאנעטס , יד םגה ,גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא ,סעדער עדייב
 -שיטסיליטסמוא ןוא טייקשירארעטילמוא ןוֿפ קרַאטש רעייז טדייל
 :(207 ןוא 181 ז"ז) טייק

 -ענּפָא לָאז עמ ביוא זַא ,טגָאזעג טַאה טנערעֿפער רעבושה רעד
 טימ ןטלַאװרַאֿפ סָאד ,סעיצקנוֿפ עזעיגילער יד הליהק רעד ייב ןעמ
 עכעלטֿפַאשטריװ סעּפע רָאנ ןבײלברַאֿפ ןלעוו ,םינינע עזעיגילער יד
 טָאה -- סע טסייה .ןשטנעמ ענעמוקענֿפױנוצ קילעֿפוצ ןוֿפ סעיצקנוֿפ
 טינרָאג זדנוא ייב זיא עיגילער רעסיוא זַא -- טהנעטעג קַאװטיל .א
 ?ןענױשרַאּפ ענעמוקעגֿפױנוצ קילעֿפוצ סעּפע רָאנ ןארַאֿפ ,ָאטינ
 עזעיגילער רָאנ ןבָאה רימ ,עיצַאנ ןייק טינ ןבָאה רימ ,סע טסייה
 'ה רעבושח רעד ןעוו ?ןשטנעמ עקילעֿפוצ ייז םורַא ןוא סעיצקנוֿפ
 ךיז טמוקַאב ,טמיװשרַאֿפ טייקשידיא סָאד זַא ,ןגָאז ַא"א גרעבזָאילס
 םוילּפ ץעיגילער ןוֿפ טייטשאב סָאװ ,לקניוו ןיילק ַא יו סעּפע ייז ייב
 ןיֿפ רעכיבנרעל יד ףיוא זיולב ךיז טלאה רעכלעוו ,טסייג ןשידיא
 ןייק ןעוועג טינ זדנוא ייב רָאג טלָאװ סע יוװ ױזַא .ישזָאב ןַאקַאז
 טינ זיא סע זַא ,טלַאה ךיא .רוטלוק ןייק ,רוטארעטיל ןייק ,ךַארּפש

 רימ ןגָאמרַאֿפ עיצאנ עדעי יוװ ןוא ,עיצאנ א ָאי ןענייז רימ זַא ,ױזַא
 -ַאנ ַא ןגָאמרַאֿפ רימ רעבָא דלַאביוװ .רוטַארעטיל ַא יא רוטלוק ַא יא
 -ֿפױא יד ןוא ןינע-טּפוה רעד ןרעוו סָאד יז ףרַאד ,רוטלוק עלַאנָאיצ
 -טֿפַאשטריװ רעסיוא זַא ,ןענעקרענָא ןעמ לָאז .הליהחק רעד ןוֿפ עבַאג
 טסייה ,רימ ןענייז טלָאמעד ,טינרָאג רימ ןנַאמרַאֿפ ןטלַאטשנַא עכעל
 ךיא -- .ןשטנעמ ענעמוקעגֿפױנוצ קילעֿפוצ רָאנ ,שיצַאנ ןייק טינ ,םע
 טסייה סָאװ ,טקנוּפ םעד ףיוא טייקמאזקרעמפיוא רעייא ןעיצ ליוו
 רַאֿפ רימ לעטש ךיא ."ןטלַאמשנַא עקיטסייג-רוטלוק , ןסיזעט יד ןיא
 ץשידיא ןבָאה רימ .טרָאוו ןוֿפ ןעניז ןטסטיירב ןיא ןטלַאמשנַא-רוטלוק
 ךיז ןעק ןעמ .עשיסור ןתמא רעד ןיא ןענייז עכלעוו ןעמָאנ ןטיול ןלוש
 עשידיא יו ,סעיצוטיטסניא עקיטסייג-רוטלוק ...ןלעטשרַָאֿפ רֶעבָא
 -יטסניא ץלַא יד טָא .רעטַאעט שידיא ,ןעייזומ עשידיא ,ןקעטָאילביב
 ןעק עמ ,רוציקַא .עציטש סהליהק רעד ןוֿפ ןסינעג ןֿפרַאד סעיצוט
 עקיטסייג-רוטלוק עשידיא יד ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד ןײטשרַאֿפ ןדײשרַאֿפ
 ןגעוו ןטלַאהעג דייר ענײמענלַא ךס ַא ןעמ טָאה ָאד .סעיצוטיטסניא
 ןיא ןָאט הליהק עשידיא יד ףרַאד סָאװ ,םעד ןגעוו רעבכָא עיצאנ
 ,רעדָא .טדערעג טינ ןעמ טָאה םעד ןגעוו ,גנודליב ןוא לוש ןוֿפ טיבעג
 ןגעוו גרָאז יד ףרַאד יצ --עיצַארגימע ןגעוװ עגַארֿפ יד ,ליּפשייב םוצ
 ןגעוו ?הליחק רעשידיא רעד ןוֿפ ץיצקנוֿפ ַא ןייז ךיוא עיצארגימע
 ,ךיז טמוקַאב סע .טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק ךיוא ָאד ןעמ טָאה םעד
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 טײטַאב םוש ןייק טָאה סָאװ ,טרָאװ א זיא הליהק עשידיא יד זַא
 י...טינ

 -דיוועג ןעוועג זיא קַאוװטיל .א ןוֿפ גנוטערטסיורא עטייווצ יד
 -נריטסיזקע יד זַא ,טניימ קַאװטיל .ןלוש-קרעווטנאה עגארֿפ רעד טעמ
 רעד ףיוא גנומיטשאב רעייז טינ ןכערּפשטנַא ןלוש-קרעווטנאה עקיד
 ןקידנע ןוֿפ ןימרעט ןראֿפ קעװַא ןעייג רעליש ךס ַא, .סַאג רעשידיא
 ןרעטלע יד לייוו רַאֿפרעד -- ןעמוקנַא ןכָאנ ןכיגניא וליֿפַא רעדָא
 ...ןטלַאהוצסױא חוּכב טינ ייז ןענייז ןוא הקנרּפ ןָא ןיילא ןענייז
 טייקכעלגעמ יד ןרעטײרברַאֿפ וצ ףיוא ןעלטימ ןטכארטוצ ףרַאד עמ
 סָאד ךעלטירטוצ ןכַאמ ףרַאד עמ .ןלוש-קרעווטנאה יד ןיא ןעמוקוצנָא
 ןייק טינ ןעק רע ןעוו ןוליפַא ,לנניא-רדח ןדעי רַאֿפ ןיהא ןעמוקנָא

 ,גנולקיוטנַא רענײמעגלַא ,גנודליב רעניימעגלַא ךייש סָאװ .שיסור
 -- ךַארּפש רעשידיא רעטדערעג רעד ףיוא לוש ןיא ןבעג סע ןעמ ןעק
 לייוו ,רעדניק עשידיא ץלַא רַאֿפ ןענעֿפע טלָאמעד ךיז ןלעוװ ןלוש יד
 ."עטָאמַארג ןוא ךַארּפ עשידיא יד ייז ןענעק טעמּכ עלא

 ןייז יונעג זדנוא ןזייוו ענווָאק ןיא סקַאװטיל סעדער ייווצ יד
 ןעמונעגמורא טָאה םיזדנוב ןייז .טייצ רענעי ןיא גנטנךעעדיא ןצנַאג
 ןוא ךַארּפש עשידיא .ןעמעלבָארּפ ענייז עלא ןיא ןבעל עשידיא סָאד
 םיא רַאֿפ ןעוועג זיא הליהק .רעטנעצ ןיא םיא ייב ןעוועג זיא רוטלוק

 -טָאק יד ןרעטיירבוצסיוא ןעוועג טיירנ זיא רע ,עגארפ עלעוטקא ןא
 זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג ךיוא זיא רע .הליחק רעד ןופ ץנעטעּפ
 ."דנוב , ןוֿפ גנולעטש רעד וצ טסַאּפעגוצ טטשינ זיא ?םזילַארטיײנ,

 עכלעוו ,"דניירפ, ןוֿפ גנעגרָאי יד קרָאידינ ןיא ןלעפ ,טגָאזעג יו
 ןלעוװ רימ .טציא ןעלדנַאהַאב רימ סָאװ ,דָאירעּפ םעד וצ ךיז ןעיצַאב
 ןוֿפ ,לקיטרא ןא סמעדעמ .לוו ןוֿפ עטאטיצ א טימ ָאד ןצענערגַאב ךיז
 רעד עגונב ןקאווטיל .א ןוֿפ גנולעטש יד ןרעוו רָאלק טעװ םע ןכלעוו
 .עיצאלימיס8א רעד וצ "דנוב , ןוֿפ גנואיצַאב יד ןייז ףראד יו ,ענַארֿפ
 ?ןגַארֿפטיײיצ ) "םזילַארטיײינ רעדָא םזילאנַאיצַאנ , לקיטרא ןייז ןיא
 ןיא ןקאוװטיל .א טימ םעדעמ .לוו טריזימעלַאּפ (1910 טסוגיוא ,3
 ,ןגעוו יד חוּכמ זָאנגָארּפ ַא ןבָאה "דנוב , רעד ףראד יצ ,עגארֿפ רעד
 םעדעמ .קלָאֿפ עשידיא סָאד ןריֿפ טעוװ עטכישעג יד עכלעוו ףיוא
 ןייא ןיא ןטלַאה עכלעוו עלַא יד זַא ,ןריטַאטסנָאק זומ ןעמ , : טביירש
 טינרָאג ןיילַא ךיז ןביג ,זָאנגָארּפ ןייק טינ ןבָאה רימ סָאװרַאֿפ ,ןהנעט
 זָאנגָארּפ רעשירָאטסיה רעטסנרע ןא טסייה סָאװ ,ןובש:דו ןיד ןייק ּפָא
 ערעזדנוא ןגעוװו טשינ ןיוש דער ךיא .ןלעטש םיא ןעמ ףראד יוװ ןוא
 רימ זיא'ס .ןטסילַאנָאיצַאנ ץזַאושזרוב יד ןוֿפ רענאל םענוֿפ רענגעק
 -נואוו שממ ץעקַאט עקינייא ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא גנַאל טינ רעבָא
 -םיל .א טניימעג) רבח-סגנוניזעג א ןרעזדנוא ןוֿפ תורוש עראברעד
 ןצעש וצ םיא טניואוועג ןענייז רימ סָאװ שטנעמ ַא ,(.ק .ש .ח---קַאוװ
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 ,טניוטשרעד טושּפ טרעוו ןעמ .טסיצילבופ ןטסנרע ןוא ןקיאעֿפ ַא סלַא

 ןוא עסיורג סָאד טזייל רֶע לענשצילב יוו ,"טכייל, יו טעז ןעמ ןעוו

 ןטמיטשַאב ןייק זַא -- רע טביירש -- טגָאז ןעמ, .םעלבָארּפ עטסנרע

 ײטשרַאֿפ הנעט יד ,וטסעז .ןבעג טינ לייורעד ןעמ ןעק זַאנגַארּפ

 ןבעל ייז .ךיז טלקיװטנַא ןזא טבעלעג רעהַא זיב ןבָאה ןדיא .טינ ךיא

 ןבעל ךיוא רעטייוו ןלעוו ייז זַא ,סיורא שיגָאל ןוֿפרעד טמוק .טציא

 -טיל .א ןוֿפ םעדעמ טגנערב רעטרעוו יד טָא ."ןעלקיװטנַא ךיז ןוא

 ?טיט םעד ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ,"דניירפ , ןיא לקיטרַא ןַא סקַאװ

 םעדעמ .לוו .(139 'נ ,1910 ,"דניירֿפ רעד ,) "ווירב עשיטסיצילבופ

 טפוו -- טסייה סָאד, .רעטרעוו סקַאווטיל .א ףיוא ףרַאש טריגַאער

 יַאוַאק א ןופ טייקלענש א טיט עגַארֿפ א טזיילעג תמאב -- סיוא רֶע

 "!עקַאטַא-עירעל
 הליהק רעד ןוֿפ ץנעטעּפמַָאק רעד ןגעו עגַארפ רעד ןיא ךיוא

 רוָאסָאק .לוו ןוא םעדעמ יוװ רעטייוו ךס ַא ןעגנַאגעג קאווטיל .א זיא

 ,עגארפ רעד ןיא תוחנה ףיוא טיירג ןעוועג ןענייז עטצע? יד ךיוא .יק

 -הליחק רעד ןוֿפ גנורעטיירכסיוא יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז רעבָא

 ןעוו .רעטקַארַאכ ן קי ל יי וו ט יי צ ַא ןגָארט רָאנ ןעק ץנעטעּפמַאק

 ,גנונעדרַא עשיטַארקָאמעד ַא דנאל ןיא ןרעוו טלעטשעגנייא טעוו סע

 זיא שרעדנַא .ןרעלעמשרַאֿפ קירוצ ץנעטעּפמַָאק יד טָא ןזומ ןעמ טעוו

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טלַאה רע ,קַאוװטיל .א ןופ גנולעטש יד ןעוועג

 הליהק יד זַא ,טלַאה רע .ןשלַאֿפ א רַאֿפ יקסוָאסָאק ןוא םעדעמ

 ךיז ןזָאל עכלעוו ,סעבַאגֿפױא עלַאנַאיצַאנ ייר א שי נ ַא ג ר ַא טַאה

 .םישזער ןשיטַארקָאמעד תמא ןַא ןיא וליֿפַא ןעמענּפָא טינ ריא ייב

 :ױזַא הליהק רעד ןוֿפ ץנעטעּפמַאק יד טרילומרָאֿפ רע ןוא

 ילוק יד (.ק .ש .ח -- הליהק רעד רַאֿפ) ןרעוו ןזומ טלייטעגסיוא,

 הליהק רעד ןוֿפ ןבַאגֿפױא עטסקיטכיוו יד ןוא ,ןסערעטניא עלערוט

 -םקלָאֿפ ,ןעייזומ ,ןקעטַָאילביב ,גנודליב-סקלָאֿפ :עלערוטלוק ןענייז

 טלייטעגסיוא זומ גנודליב עלענַאיסעֿפָארּפ יד .לג"דא ןטעטיזרעווינוא

 ײּפש :ךיא ייטשרַאפ טרָאװ םעד רעטנוא .ףליה ,רעטייוו ...ןרעוו

 ןלייטוצסיוא קיטיונ רַאֿפ יז טלַאה ךיא .לג"דא סעינלעידַאגַאב ,ןלָאט

 ןַא ןיא ױזַא טינ שטנעמ ַא ךיז טקיטיונ לָאמנייק :סָאװ בילוצ טָא

 הליהק יד ...טנלע ןוא קנַארק זיא רע תעב יו ,הביבס רענענייא

 -ניא וצ ןעגנוטכירנייא עטריזינַאגרָא-שיטַארקָאמעד ןדנירג ךיוא זומ

 ןשידיא םעד ןפלעה וצ קיטיונ זיא ךעלגעמ טייוו יו ןוא ןרימרָאֿפ

 -- הליהק יד ךיז ףיוא טָאה עבַאנֿפױא ןייא ךָאנ ןוא ...טנַארגימע

 ןצישַאב שידירוי ,רעדילגטימ עריא ןֿפלעה זומ יז .ףליה עשידירוי

 ...לג,דא סעיצַאטלוטסנַאק עשידירוי ןדנירג יז זומ וצרעד .טכער ערעייז

 ןסַאמ יד ןוֿפ סערעטניא םעד ןקעוו ןעמ זומ ץלַא רַאֿפ רעירֿפ ןוא

 רעד טימ זַא ,ןסיוו זומ דיא-ןסַאמ רעד .הליחק רעד ןוֿפ ןגַארֿפ יד וצ
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 ,ענייז ןסערעטניא עקיטכיוו רעייז ןדנוברַאֿפ ןענייז הליהק רעשידיא
 -עטניא-טֿפנוקוצ ענעריובעג-טינ ךָאנ ןוא ןסערעטניאיגָאט עקידעבעל
 ןעמ זומ ,ןייז ןיילא ןעמ זומ ,ןענייז ןסערעטניא ואוו ןוא ..'.ןפער
 .ןבָאה טכַאמ ןעמ זומ ,ןבָאה טרָאװ ַא

 םּתס ןוֿפ ןינע ןייק טינ ןעוועג הליהק יד זיא ןקַאװטיל .א רַאֿפ
 -ָארּפ רעלַאנָאיצַאנ רעטסנרע ןא רָאנ ,טײקשיטקַארּפ רעכעלגעטיגָאט
 .םעלב

0 

 -םינבר ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנוטַארַאב רענוװָאק רעד ךָאנ ןכיגניא
 עבלעז יד טיִמ רעֿפעגמוא טקיטֿפעשַאב ךיז טָאה רע .רָאֿפנעמַאזוצ
 -אזוצ רעייז טקידנערַאֿפ ןבָאה םינבר יד .גנוטַארַאב יד סָאװ ,םינינע
 ןקידטלָאמעד םעד ,ןיניּפילָאטס וצ עיצאגעלעד ַא ןקיש טימ רָאֿפנעמ
 -ער רָאֿפנעמַאזוצ םעד ףיוא טָאה קַאװטיל .א .דנַאלסור ןוֿפ רעשרעה
 "ןגַארֿפטיײצ , ךובלמַאז ןשידנוב ןיא לקיטרַא ןסיורג ַא טימ טריגַא
 ,רָאֿפנעמַאזצ םענוֿפ לּכה-ךס א קידנריפרעטנוא .(1910 ץירעמ ,2 'ב)
 זדנוא טָאה רָאֿפנעמַאזצ:םינבר רעד, :ןבירשעג קַאװטיל .א טָאה
 ,זעיגילער סיואכרוד ןייז ףראד עכלעוו ,הליהק א טימ ןעוועג הּכזמ
 רעכיג ןוא טכערלַאװ ענײמעגלַא ןָא ,גנודליב-גנַאֿפנָא עזעיגילער טימ
 -אזוצ יד טכַארבעג טָאה טאטלוזער םעד טָא .עקבָארַאק טימ ץלַא יו
 גרעבזָאילס ,) ןטסיּפורג יד טימ ןלַאקירעלק ערעזדנוא ןופ טעברַאנעמ
 .(.ק.ש.ח--טרָא טייווצ ַא ןיא סיוא ךיז רֶע טקירד--"עינַאּפמָאק ןייז ןוא
 יד ןלעוװ ,ץעזעג סלא ןרעוו טקיטעטשאב סעכעלנע סָאװטע לָאז ןוא
 רָאֿפנעמַאװצ-םינבר םענוֿפ טַאטלוזער םעניא ןבָאה ןסַאמ עשידיא
 -לעוו ,הליהק רעשיטַארקָאמעד ַא וצ געוו רעייז ףיוא ןייטש ןרעווש א
 ,ןשינעֿפרעדאב עלערוטלוק ערעייז ןקידירֿפַאב ןתמא רעד ןיא ןַאק עכ
 "...ןעמארוצּפָא ןייטש םעד ןטסָאק טעוװ ימ גונעג ןוא

 יד ןיא טשרעהעג טָאה סע .סיורג ןעוועג עיצקאער יד זיא םורַא
 טָאה קַאוטיל .א .טייקיטליגכיילג עכעלטֿפַאשלעזעג 8 ןעייר עשידיא
 טֿפמעקעג ףרַאש טָאה רע .דנַאטשוצ ןכעלרעֿפעג םעד טָא טּֿפמעקַאב
 טֿפַאשלעזעג עשידיא יד ןוא .ןעגנוניישרעד עטנוזעגמוא עלַא יד ןגעק
 טרָאװ סקַאװטיל .א וצ ךיז ןרעהוצוצ טניואוועגוצ רעמ ץילַא ךיז טָאה
 יד ןעוועג קידנעמש זיא עכלעוו ,גנוניימ ןייז טימ ןענעכער ךיז ןוא
 ןוֿפ טעטש יד ןיא ןֿפָארטעג רדסּכ םיא טָאה עמ ."דנוב, ןוֿפ גנוניימ
 .ענליוו ןוא עשרַאװ ,קסנימ ,קסבעטיוו ,עילמָאה ןיא :םוחּת ןשידיא
 עטַאוירּפ ןיא טֿפָא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עלַאנעלמוא ןוא ץעלַאגעל ףיוא
 יד טקידיײטרַאֿפ רֶע טָאה םוטעמוא -- םיריבג עבושח ןוֿפ רעזייה
 סָאד יו ױזַא ,ףמאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא םעד ןוא רוטלוק עשידיא עיינ
 .טֿפַאשרעטעברא עשידיא עטריזינַאגרָא יד ןענַאטשרַאֿפ טָאה
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 ןביז לטיּפַאק

 יידיא יד ןיא גנובעלֿפױא עשימָאנַאקע ןא ןָא ךיז טביוה 1911 ןיא

 -הגרדהב ַא ןָא ךיוא ךיז טביוה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טעטש עש

 1912 ןוֿפ .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןיא גנובעלֿפױא עקיד

 ךיז ןעיוב סע .דנַאל ןצנַאג ןיא עילַאװכ ערענָאיצולָאװער ץעיינ א טמוק

 -סילַאיב ,עשרַאװ ,ענליוו ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד קירוצ ףיוא

 ןיא רָאֿפ טמוק 1911 ןיא .טעטש ערעדנַא ןוא זדָאל ,עילמָאה ,קָאט

 ןשידנעלסיוא ןטימ טעטימָאקילַארטנעצ ןוֿפ גנוטַארַאב ַא עווענעשז

 םעד ןעיײנַאב וצ ןסָאלשַאב טרעוו טרָאד ןוא ,"דנוב, ןוֿפ טעטימָאק

 גנוטייצ יד .גנוטייצ עלאגעל ַא דנַאלסור ןיא ןבעגוצסורַא וואורּפ

 טָאה ץעיצקַאדער יד רעבָא ,עשרַאו ןיא ןייגסױרא טלָאזעג טָאה

 יָארג ,םעדעמ :ןײרַא ןענייז עיצקאדער ןיא .ןיוו ןיא ןציז טֿפרַאדעג
 .רּתסא ןוא ןיגלָא ךיוא רעטעּפש -- קַאוװטיל ,שטיוװָאמַארבַא ,רעס

 רעמונ רעטשרע רעד סױרַא עשרַאו ןיא זיא 1919 יַאמ ןט8 םעד

 ,טּפַאכעג ךיילג רעבָא ךיז טָאה יײצילָאּפ יד ." ן גַא רֿפ סנב על ,

 יד זיא רעמונ ןטייווצ ןכָאנ ןוא ,עבַאגסיױא עשידנוב ַא זיא סע זַא

 טריטסערש זיא עיצַארטסינימדַא יד ןוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא גנוטייצ
 יעּפ ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא גנוטייצ יד זיא טלָאמעד .ןרָאװעג
 ;רעטכייל ךס א ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב-רוזנעצ יד ואוו ,גרוברעט

 עיצקאדער יד ., ט יי צ י ד , ןסייהעג טציא ןיוש טָאה גנוטייצ יד

 יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא קַאווטיל .א ןוא ,ןיוו ןיא ןעוועג רעטייוו זיא

 סױרַא זיא 1912 רעבמעצעד ןט20 םעד .סרעביירש ןוא ןרָאטקַאדער

 ,לזמ רעמ טַאהעג גנוטייצ יד טָאה לָאמ סָאד .רעמונ רעטשרע רעד
 ןיוש ךיז טָאה 1914 ןיא ;ןרעמונ קיצכעז סױרַא ריא ןוֿפ ןענייז סע ןוא
 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 1412 ןיא טײרּפשרַאֿפ טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד
 רעמוז .(1907 ןיא "גנוטײצסקלָאֿפ , יד יו רעמ ךס ַא ןעוועג זיא סָאד)
 ךָאװ א לָאמ ייווצ ןיוש ןײגוצסױרַא ןבױהעגנָא "טייצ יד , טָאה 4
 זייצ רעכעלעגעט ַא ףיוא ןייגוצרעבירַא טנַאלּפעג ןעוועג זיא םע ןוא
 .רענעלּפ יד טרעטשעצ טָאה 1914 ןוֿפ המחלמ יד .גנוט

 רע ןוא ,ן י וו ןייק ןרָאװעג לגלוגמ קַאװטיל .א זיא םורַא ױזַא

 ויא ,"ץעּפָארייא, ןיא ,ָאד .רָאי רַאּפ א טכַארברַאֿפ ןיוש ָאד טָאה

 ןגייל טזומעג טָאה ץמ ,ענליוו ןיא יו ,ןבעל טרַא רעדנא ןא ןעוועג

 םיא ףיוא טָאה ָאד .טייקכעלרעסיוא רענעגייא רעד ףיוא טכא רעמ

 ירַא עשידיא ץקידרעטעּפש יד ,ןידניײרֿפ עגנוי ןייז ןבעגעג גנוטכַא

 עטנַאקַאב עיינ ןעוועג ןענייז ָאד .יק ס רו ג עינ ָא ס עקטסיט

 (וו"שא ווָאנַאזַאיר ,יקצָארט) רעשיסור רעד ןוֿפ רעוט ענעעזעגנָא ןוא

 עײרֿפ ןעוועג זיא ָאד .עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעשיכיירטסע ןוא

 .עסערּפ
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 -עטניא ןעוועג ןיוו ןיא זיא ןבעל עשיאיײטרַאּפ-שײטילַאּפ סָאד
 עיצקאדער עשידנוב 8 ןעוועג זיא רָאנ טינ .וויסנע/טניא ןוא טנַאסער
 ?טירעטַאמ םענעבירשעגנָא םענופ ןעגנוכערּפשַאב עוויטקעלָאק טימ
 רעשידנוב א ןעוועג ךיוא זיא סע ,גנוטייצ רעגדוברעטעּפ רעד רַאֿפ
 -ַארכָאמעדילַאיצַאט רעדנע?םור רעמאזניימעג ַא םעי ירא ןוא ,בולק
 -ָארּפ ץלַא טריטוקסיד ןוא טלדנַאװאב ןעמ טָאה ָאד ןוא בולק רץעשיט
 -רעטעברַא ןוא יײיטראּפ רעד ןוֿפ ,ןבעל ןשיטילָאּפ ;שיסור 5 ןעמעלב
 עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ עלַאנַאיצַאנרעטניא ךיוא יו ,דנַאל ןי א .גנוגעווַאב
 ןעמעלבָארּפ -- תוהומ עשיטילָאּפ עלא ןעמונרטפ טלָאמעד ןבַאה
 ןרָאװעג גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא םייב ד?אב ןענייז עכלעוו
 :אזוצ ךיוא ךיז ןגעלֿפ "?לטרטנעצ , עּפַאק ןיא .ןעמעלבָארּפ-טלעוװ
 -ימש עשידיא יד טימ ןעמאזוצ ןטסילַאיצַאס רעניוו יד ןעמוקנעמ
 ןרָאי ףיוא ןעגנודניברַאֿפ עמיטניא ןפַאשעג ךיז ןכַאה ָאד ןוא ,ןטנַארג
 ךיז טָאה ,קיטילָאּפ רעלאנָאיצאנרעטניא ןופ לסעק םעניא ,ָאד .גנַאל
 עשידיא ןוא עשיטור יד ןוֿפ טנָאזירָאװ רעד טרעטיירבעגסיוא קרַאטש
 .קאוטיל . ןסקָאװעג קיטסייג ךיוא זיא ָאד ןוא ,ןטנַארגימע

 8 .רעווש רעייז טבעלעג ַָאד ןקאװוטיל .א ךיז טָאה לעירעטַאמ
 םימ -- טיורב ?קיטש ַא ,"ןָאילוב , 8 טכָאקרַאפ ,רעצַאװ עסייה לסיב
 רעקיטראפ 8 רעדַא טיורק טימ לטשרואוו ַא עלעג ןעמ טָאה םעד
 רעקידבוט-םוי 8 ןעוװעג ןיוש זיא סָאד -- טלאק וא שטיוודנעס
 ןוא .רָאמוה םעד ןריולרַאֿפ טינ ,ןדירֿפוצ ןעוועג רָאד ןוא .טײצלָאמ
 יאדווא יצ טסידנוב רענעזעוועג א ,םייה רעד ןופ רעצעמע ןעמוקעג זיא
 -קנארק רערעווש 8 ןוֿפ ךיז ןלייה ןעמוקעג ,טסיזנוב רעקיטציא ַא
 םורא טערָאּפעג ךיז קַאוװטיל .א טָאה -- ןרטסעֿפָארּפ רעניוו וצ טייה
 טייצ ךס א ןכעגענּפָא ,רעקיטאפמיס יצ רבח ןקיטּפרעדַאבטיױנ םעד
 ןֿפלעה וצ יו ןגעו עטסעב יד ןעניפעגוצסיוא ףיוא עיגרענע ןוא
 ןייז ,ןקאװטיל .א ןוֿפ רוטַאנ עטוג תמא יד ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ָאד
 ןעמעוו רעדעי עכלעוו ,ןכירטש -- טייקכעלשטנעמ ןוא טייקשירבח
 סָאד טָאה ,ןקאװטיל .א טימ רעטנעענ ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע
 .טעטכַאבַאַאב ןוא טליֿפעגסױרַא םיא ייב

 נג

 -עֿפנָאק עטכא יד ןרָאװעג ןטלאהענּפָא זיא 1910 טסברַאה ןיא
 -נָאק רעד ןיא ךיז טָאה קאווטיל .א ."דנוב , ןוֿפ (גרעבמעל ןיא) ץנער
 -נַאק עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .וויטקא רעייז טקילײטַאב ץנערעֿפ
 ןרָאװעג טריֿפעג ןענייז ןעגנולדנַאהרַאֿפ עלַא ואוו ,"דנוב , ןופ ןינערעֿפ
 ,"דנוב , ןיא גָאזנָא רעד ןעוועג זיא ץנערעּפנָאק יד .שידיא ףיוא רָאנ
 עסייה .גנוגעווַאברעטעברַא רעד ןיא גנובעלֿפױא ןַא טמוק סע זַא
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 עלאגעל יד ןגעוו עגַארֿפ רעד םורא טריֿפעג ָאד ךיז ןבָאה םיחוּכיוװ

 טרָא סיורג ַא .טעברַא רעשידרע-רעטנוא רעד ןגעוו ןוא ןטייקכעלגעמ

 עגַארפ יד ןטַאבעד יד ןיא ןוא םויה רדס םעד ןיא ןעמונרַאֿפ ךיוא טָאה

 רעייז ןוֿפ ןצענערג יד ,ןבעל ןשידיא ןיא טרָא רעייז : תוליהק ןגעוו

 ײמָאק עריא ןוא תוליהק יד ןיא "דנוב, ןוֿפ טעברַאטימ ,ץנעטעּפמַאק

 גנולעטש רעד ןגעוו טלייצרעד ןביוא ןיוש ןבָאה רימ .וו"ַאא סעיס

 ענייז גנולעטש יד טָא ןוא ,ןגָארֿפ עקיזָאד יד ןיא ןקַאװטיל .א ןוֿפ

 .ץנערעפנַאק רעד ףיוא טקידיײטרַאֿפ רֶע טָאה

 עטניינ יד ןעמוקעגרָאֿפ ןיוו ןיא זיא 1012 (טסוגיוא) רעמוז

 גנובעלֿפױא רעשיטילַאּפ רעד ןוֿפ םינמיס יז ."דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנַאק

 ןעוועג טלַאמעד ןיוש ןענייז טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןיא

 זיא סָאװ ,הטיחש רעד טימ גנאהנעמטזוצ ןיא : קידוװעעזנָא קראטש

 םייב ריביס ןיא רעטעברַאבורגידלָאג יז רעכיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 לײטנָא ןקיטכיט א ןעמונעג רעטעברא עשידיא ןבָאה ,אנעל ךייט

 ןצנַאג ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןקײרטש-טסעטָארּפ יד ןיא

 ןבָאה טעטש ַא"א קסױרבַאב ,ענליוו ,קסנימ ,עשראוו ןיא ;דנַאל

 טָאה ץנערעפנָאק עטפ יד .רעטעברא עשידיא רעטנזיוט טקיירטשעג

 רעד וצ ןלַאװ עקידנעמוק יד ןגעוו עגארפ רעד טימ טקיטֿפעשַאב ךיז

 לָאז ױזַא יו ,ץגַארֿפ יד ןֿפורעגסױרַא טָאה טולב סייח .עמוד רעט4

 ןיא רעטעברַא עשילױּפ יד ןוֿפ םעיצקט יד ףיוא ןריגַאער "דנוב , רעד

 -עברַא עשידויא יד ןסיוטשוצסיורא ףיוא טעטש ערעדנַא ןוא עשראוװ

 -עֿפנָאק יד .(א"א ךיש) ןגייווצ-עיצקורָארּפ עשינאכעמ יד ןוֿפ רעט

 -ַאגרָא יד קירוצ ןלעטשֿפױא טימ טקיטֿפעשַאב ךיוא ךיז טָאה ץנער

 טַארַאּפַא ןלַארטנעצ םעד ןוא רעטרע יד ףיוא "דנוב, ןוֿפ סעיצַאזינ

 רעד ףיוא ןוא רעטכַא רעד ףיוא זיא קַאװטיל .א .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ

 טעטימָאק-לַארטנעצ םעניא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןינערעֿפנַאק רעטניינ

 ןיא טקילײטַאב ויטקַא רעמ ךָאנ טציא ךיז טָאה רֶע ןוא "דנוב , ןוֿפ

 ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רענעלּפ ןוא ןעגנומענרעטנוא עטסקיטכיוו עלַא

 .טנכערעג קראטש ךיז ןעמ טָאה םיא טימ

 ןוֿפ םוקנעמאזוצ א ןעמוקעגרָאֿפ ןיוו ןיא זיא 1912 טסוניוא ןיא

 -אזוצ םעד ןוֿפ קעווצ רעד ."דנוב, ןוג ןטסיקצָארט ,סעקיוועשנעמ יד

 ןשיווצ תקולחמ עקידנעטש יד וצ םוס א ןכַאמ וצ : ןעוועג זיא םוקנעמ

 -סיוא ןַא ןכיירגרעד ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא סעיצקארּפ ענעדײשרַאֿפ יד

 -קַארֿפ ןֿפרַאש ַא טריֿפעג ןבָאה עכלעוו ,סעקיוועשלַאב יד טימ ךיילג

 -נָאק רעד ןיא ךיוא טָאה קַאווטיל .ייטרַאּפ רעד ןיא ףמאק ןלענַאיצ

 רעד ןעוועג וליֿפַא זיא רע .ויטקַא טקילײטַאב ךיז ןיוו ןיא ץינערעֿפ

 ךיױא ךיז טָאה רע .עיסימַאק-טָאדנַאמ רעד ןוֿפ רעבענּפַא-טכיראב

 םעניא רָאי (1913 רעדָא) ןבלעז םעד רעכמעצעד ןיא טקילײטאב

 ךיוא טָאה עמ ."דנוב , ןוֿפ םעּפורג עשידנעלסיוא יד ןיֿפ רָאֿפנעמַאזוצ
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 ןוֿפ רַאֿפנעמאװצ ןטכא םעד ןיוו ןיא ןֿפור וצ ןעװענַאלּפ ןעמונעג
 .1914 טסוגױא בײהנָא ןיא ןעמוקרַאֿפ טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,"דנוב
 טרעטשעצ טָאה ,ןכָארבעגסיױא ןכיג ןיא זיא עכלץוו ,המחלמ יד רעכָא
 .רענעלּפ עלא

 -רעד וצ סעטנאסערעטניא גונעג טאהעג טָאה ןיילַא קאווטיל .א
 -נעמַאוצ ןוא ןצנערעֿפנַאק ענעבירשאבנביוא ץלַא יד ןגעוו ןלייצ
 סָאװ, ךוב ןייז טזָאלעגסױרַא 1928 ןיא טָאה רע ןעוו ןוא .ןעמוק
 ןגעו, :רעטרעוו יד טָא טימ םקידנערַאֿפ םיא רע טָאה ,"ןעוועג

 ,ענַארֿפ רעלאנָאיצַאנ רעד ןיא תועד-יקולח עקיטלָאמעד ערעזדנוא
 ,ןכַאֿפ יד ןוֿפ רעטעברַא עשידיא ןסױטשפױרַא ןגעק ףמַאק ןגעוו ךיוא
 ןכער ,טֿפַארק רעשינאכעמ וצ טעברַא-טנַאה ןוֿפ רעביא ןעייג סָאוװ
 ,תונורכז עניימ ןוֿפ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיא יונעג ןביירש וצ ךיא
 עטכַא יד : טסייה'ס ,"ןצנערעֿפנַאק יירד, ןעמָאנ םעד ןגָארט טעוו סָאװ
 עטניינ יד ,1910 טסבראה ןיא גרעבמעל ןיא "דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק
 -ץֿפנָאק-טסוגיױא יד ןוא ןיוו ןיא 1912 רעמוז "דנוב ,, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק
 ןקיבלעז םעניא "דנוב , ןוא ןטסיקצַָארט ,סעקיוועשנעמ יד ןוֿפ ץנער
 רעד טימ גנאהנעמאזװצ ןיא .טָאטש רעקיכלעז רעד ןיא ןוא רָאי
 ערעזדנוא ןביירשאב וצ ןעמוקסיוא רימ טעוװו ץנערעֿפנַאק רעטצעל
 -ָאל ץעזייוולייט , יו ,ןגָארֿפ עשיטילָאּפ ענײמעגלַא ןיא תועד-יקוליח
 דנַאטשוצ םעד ןגעוו ךיוא ,המודּכו ?עינַאּפמַאק-סעיציטעּפ , ,"ןעגנוז
 וצ "דנוב , ןוֿפ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ןוא .ד .ס רעדנעלסור רעד ןיא
 םעד ךיוא טָאה ,ןרעױדַאב ןסיורג םוצ ."עריא סעיצקַארֿפ ענלצנייא
 .טריֿפעגסױא טינ קַאװטיל .א םענייז ןַאלּפ ןשירַארעטיל ןקיזָאד

 טסַאנ רעטֿפָא ןא ןעוועג קַאווטיל .א זיא 1914:1919 ןרָאי יד ןיא
 ,ןעכנימ ,עווענעשז ןיא סעינַאלַאק עשיטנַארגימע ענעדײשרַאֿפ יד ןיא
 טָאה רע ןוא ןטארעֿפער ןטלַאהעג רע טָאה סוטעמוא .ַא"א זירַאּפ
 ןיא .טֿפַאשנטנעדוטס רעשידיא רעד ןשיווצ ןעמָאנ ןטוג ַא טַאהעג
 ןוא ,סערגנַאק רעשיטסינויצ רעט11 רעד ןעוועג 1913 ןיא זיא ןיוו
 -רַאװ ןיא סערגנַאק םענוֿפ ווירב עירעס ַא ןבירשעג טָאה קַאװטיל .א
 ןֿפַאש א וצ ןעמוקעג זיא סערגנָאק ןֿפױא ָאד ."דניירֿפ , רעוועש
 ץשרַאװ ןטייווצ ַא ןוא ןקַאװטיל ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ ןכעלנעזרעּפ
 טלָאמעד טָאה טנעדיצניא רעקיזָאד רעד .טסילַאנרושז ןשידיא רעוו
 .טֿפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןיא גנַאלקּפָא ןקיכליה ַא טָאהעג

 "דנוב רעד טָאה סעצָארּפ-סיליײב סעד טימ ,גנַאהננ עמַאזוצ ןיא
 טלעטשעגוצ ןוא ץינַאּפמַאקךטֿפירשרעטנוא ַא (1919) טריֿפעגכרוד |

 טימ טסעטָארּפ א עמוד ןיא עיצקַארֿפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד
 ,עשרַאװ ןיא זיא 1913 רעבמעטּפעפ ןיא .ןטפירשרעטנוא טנזיוט סקעז
 -טסעטָארּפ 8 ןרָאװעג טריֿפעגכרוד טעטש ערעדנא ןוא גרוברעטעפ
 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סע ןבלע ןיא ,קיירטש
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 יעוַאב-טסעטָארּפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא דנַאלסױא ןיא ךיוא .רעטעברא

 ןסַאמ רעסיורג ַא טריטקעיָארּפ ךיז טָאה 1913 רעבָאטקַא ןיא .גנוג

 .סעצַארּפ-סיליײיב ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ףיוא זירַאּפ ןיא גניטימ

 יױצנַארֿפ יד :סעיצַאזינַאגרָא יירד ןבָאה גניטימ םעד םריזינַאגרָא

 ךשטנעמ ןקידײטרַאֿפ וצ ענגיל יד ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיז

 טינ "דנוב, רעד טָאה זירַאּפ ןיא טרָא ןֿפױא ."דנוב , רעד ןוא טכער

 ןטערטוצסױרַא ףיוא טֿפַארק עשירענדער עקירעהעג ןייק טגָאמרַאֿפ

 סעד וצ ןרָאװעג טריגעלעד טלָאמעד זיא .גניטימ ןקיזָאד םעד ףיוא

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא גנולמַאזרַאֿפױסַאמ יד .קַאווטיל .א קעווצ

 9000 ייב םַארגַאװ לָאז ןיא 1913 רעבָאטקָא ןט17 םעד זירַאּפ ןיא

 יָאנַאבור :גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא טדערעג ןבָאה סע .עטקילײטַאב

 טָאה רעדליב ץטלוב ןיא .קַאוװטיל ןוא סערָאשז ,עסנַאסערֿפ ,שטיוו

 יעג ךיז טָאה סָאװ ,גנומיטש-תעגושמ יד טרעדלישעג קַאוװטיל .א

 יסערג טימ טרעהעג םיא טָאה'מ .סעצָארּפ-סילייב םעד םורַא ןֿפַאש

 -רעביא םיא ןעמ טָאה לָאמ עכעלטע .סערעטניא ןוא גנונַאּפש רעט

 זיא ןכָאװ רַאּפ ַא .ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה טימ ןדער סָאד ןסירעג

 רעבמעצעד ןט20 םעד .זירַאּפ ןיא ןבילברַאֿפ קַאוװטיל .א םעד ךָאנ

 ילָאּפ יד רעביא טַארעֿפער ַא ןטלַאהעג טעֿפ-עד לאז ןיא רֶע טָאה

 רעבמעצעד ןט22 םעד ;ןדיא עשיסור יד ןשיוװצ ןעגנומערטש עשיט

 םזינויצ רעד , :ט"דא טארעּפער ַא ןטלַאהעג לָאז ןבלעז ןיא רע טָאה

 .סיורג רעייז ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעד ."ּפַאטע רעטצעל ןייז ןוא

 קַאװטיל .א ךיז טָאה דנַאלסױא ןיא ןעגנורעדנַאוװ ענייז ףיוא

 יָאס רעשיסור רעד ןוֿפ רעוט ךס ַא טימ טעדניײרֿפַאב ןוא טנעקַאב

 ןייז ךָאנ ענעכילברַאֿפ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןשיווצ .עיטַארקָאמעדילַאיצ

 ןשינעגעגַאב ענייז ןוֿפ ןעגנובײרשַאב עקינייא ןַארַאֿפ ןענייז ,טיוט

 טַארעֿפער ןייא ףיוא .ןיקצָארט ,ןענירַאכוב ,דָארלעסקַא לעװַאּפ טימ

 -רַאֿפ טגעלֿפ רע .לײטנַא ןֵא ןעמונעג רע טָאה ךיריצ ןיא ןענינעל ןוֿפ

 ,ןבירשַאב רע טָאה ןשינעגעגאב עלַא יד טָא .ןקעדַאר טימ ןעגנערב

 סע טעװ רענעייל רעד .ךוב ןקיטציא ןיא רעביא ייז ןקורד רימ ןוא

 יָאד יד ןענייז ,ןרעױדַאב םוצ .סערעטניא םיורג טימ ןענעייל סיוועג

 .טקידנערַאֿפ טינ ןבילבעג תונורכז עקיז

 טֿפַאשדנײרֿפ טּפונקרַאֿפ קַאװטיל .א טָאה ןטסידנוב יד טימ ךיוא

 ךיז רע טָאה ,עיצקַאדער רעניוו רעד ןיא קידנציז .ןרָאי עגנַאל ףיוא

 .ַא"א ןשטיװָאמַארבַא ,ןעמעדעמ ,ןרּתסא טימ טעדניײרֿפַאב רעמ ךַאנ

 עֿפַאק ןיא לשיט ןייא ייב טכַארברַאֿפ טֿפָא ךיוא רֶע טָאה ןיוו ןיא

 קעדַאר ןוא ווָאנַאזאיר ,ןירַאכוב .ַא"א ןשטיווָאנַאזַאכ ,ןווָאכָארַאב טימ

 .םיא וצ גנואיצאב עטוג א רעייז טאהעג ןבָאה

 יד רַאֿפ .גירק רעד ןכָארבעגסױא זיא 1914 טסוגױא ןטשרע םעד

 .עגָאל עשיגַארט ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עלַא
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 -ןַאֿפעג-סגירק ןרעוו וצ ןריקיזיר ןסייהעג טָאה ןיוו ןיא ןביילברַאֿפ
 שזַאנָאיּפש ןיא ןרעוו וצ טקידלושַאב ארומ יד ןעוועג זיא סע .ענעג
 עלא יד ןוֿפ ץגאל עלעירעטאמ יד זיא ,םעד ץוה .דנַאלסור תבומל
 לייט א טָאה ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .שיגַארט תמאב ןרָאוװעג רעוט
 יד טימ ןוא ןיוו ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשאב ץינָאלָאק רעניוו רעד ןוֿפ
 ךיוא .ץייווש רעלארטיינ רעד ןיא ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ןגוצ עטצעל
 ןֿפרָאװעגרעכירַא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועגנ זיא קאווטיל .א
 יד .םימרּפ עלַא ןיא טייצ ערעטיב 8 ןעוועג זיא סָאד .ץייווש ןייק
 רעווש ןעמעלא טָאה דנַאלשטייד ןיא עילַאװכ עשיטָאירטַאּפדלַאיצַאס
 -טיל .א טָאה טלָאמעד .ןעוועג טינ זיא ןעלטימ-טלץג ןייק .טקירדעג
 ןביילקרעבירַא ןוא עּפָאריײא ןזָאלרַאֿפ וצ םולשַאב 8א ןעמונעגנָא קַאװ
 ןקיזָאד םעד ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא -- עקירעמא ןייק ךיז
 -ַאמרַאֿפ עלַא ןעוו .טכעלקריװרַאֿפ ןכיגניא עקַאט רֶע טָאה סולשַאב
 םעיינ םעניא ןזָאלעג ךיז רע טָאה ,טקידיילרעד ןעוועג ןענייז ןטעטיל

 -ץרעמ ןיא .1912 רַאורבעֿפ-ראונַאי ךרע ןא ןעוועג זיא סָאד .דנַאל
 .סרָאידינ ןיא ןעוועג ןיוש רֶע זיא לירּפַא

 :ע

 -עווש ַא ץייווש רעד ןיא טכַאמעגכרוד קַאוװטיל .א טָאה 1912 ןיא
 יד טָאה סופ רעטכער רעקנַארק ןייז .עיצַארעּפָא עשידעּפָאטרָא ער
 -סיוא ןיא ,ָאד רע טָאה ,םעד ץוח .ןָאט ייוו ןעמונעג םיא ןרָאי עטצעל
 זַא ,טסואוועג טָאה רע .םומ ןייז ןוֿפ ןטילעג קרַאטש שילַארָאמ ,דנאל
 ןוא ,םוֿפ ןייז ןרעסעכבסיוא ךיז טזָאל ץעיצַארעּפצ רעקירעהעג ַא ךרוד

 טראפ סָאװ טימ ,עיצַארעּפָא יד ןכאמוצכרוד ןסטלשאב ךיז טָאה רע
 ןאומ7 ןיא .ןדנוברטפ ןייז םינ לָאז סָאד ןעלטימ-טלעג ןוא םירוסי
 םיא וצ ןוא ,ץידעּפָאטרא ןופ רַאסעּפָארּפ רעטמירַאב ַא ןעוװעג זיא
 .ןרָאֿפעגטימ םיא טימ ןענייז םירבד .טדנעוועג קַאוװטמיל .א ךיז טָאה
 ,םוֿפ םעד ןכיילגסיוא ןעק רע זַא ,טרעכיזראפ טָאה רָאסעפָארּפ רעד
 -נעקנוה סיוא :וצרעד טדערענוצ םיא ןבָאה םירכהדייטרַאּפ יד ךיוא
 ערעוװש א ןעװעג זיא סע ...ןרָאֿפעג-עיצַאריּפסנַאק םיוא ,רעקיד
 -טע לָאז רע ,טרעדָאֿפעג ןקנארק םענוֿפ ךיז טָאה טציא .עיצַארעפָא
 ,ןטסאק 8 ןיא םוֿפ רעד ,עיציזַאּפ רעטמיטשאב ַא ןיא ןגיל םישדה עכעל
 8 ףיוא ןעננטהעג זיא -- םוכ ןפוא ןַאטעננצ -- סכיוועג -דעווש א
 טייצ עצדוק א .ננונעוװַאב עטסדנימ ןייק ןכַאמ טזָאלעג טינ ןוא זעטיר
 -רַאֿפ ץלַא טגלַאֿפעג ,םַאזכרָאהעג ןעוועג קאוטיל רעקנַארק רעד זיא
 טָאה רֶע .ןרָאועג סאמנ םיט טע זיא ןכינ ןיא .רָאטקַאד ןופ ןטּפירש

 לָאז עמ ,טרעדאֿפעג טָאה רע .ןגיל טינ ייזא רעמ ןעק רע ,ןדלַאמעג

 ךיז ןביולרעד םיא לָאז עמ ,ןטכיוועג ערעווש יד ןוֿפ ןעײרֿפַאב םיא

 לא

- 
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 ןטַאטלוזער עלַא ןכַאמ לטבמ ןסייהעג ךָאד טָאה סָאד רעבָא .ןגעװַאב

 טרעלקרעד קַאװטיל רעקנַארק רעד טָאה טלָאמעד .עיצַארעּפָא רעד ןוֿפ

 בצ6 ןקיטציא םעד ןיא ,ןברַאטש רעסעב םעוו רע :קיירטש-רעגנוה ַא

 .םירבח סקַאװטיל ןפורעגסױרַא טָאה עמ .ןבײלברַאֿפ טינ רע ןעק

 אב ,ןדערנייא ,ןקריו טוואורּפעג םיא ףיױא טָאה יקסרוק .9 רבח

 א ןיא ןעוועג זיא קאווטיל .א ,ןֿפלָאהעג טינרָאג טָאה סע .ןקיאור

 ,רעטסעושךקנַארק יד .טייקטריוורענעד רעטסכעה ןוֿפ דנַאטשו

 םנעקעג טינרָאג טָאה ,טכַאנ ןוא גָאט םיא ייב ןעוועג זיא עכלעוו

 םעװ רע :טָארדעג ןוא טלדיזעג טיא טָאה רָאסעֿפָארּפ רעד .ןכַאמ

 טָאה רָאסעֿפָארּפ רעד .ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא רעכעלקילגמוא ןַא ןביילב

 לָאז רעקנַארק רעד ידּכ ,טכיוועג טנוֿפ ןעצ ךָאנ ןבעגוצוצ טנדרַארַאֿפ

 "פיונוצ ךיז ןלָאז רעטרע עטרירעּפָא יד ןוא ןָאט ריר ַא ןענעק טינ ךיז

 ,ןקיאורַאב םוצ ןעניצידעמ ןבעגעג םיא טָאה עמ .קירעהעג יו ןסקַאװ

 ,ןבעגעגרעטנוא טינ ץלַא ךיז טָאה קַאװטיל .א רעבָא .ןרעֿפעלשניײא

 עקטמ ןוא הוּכ א ןָאטעגנַא ךיז רע טָאה טנעמָאמ ןסיוועג א ןיא ןוא

 -לוזער ןלַאטַאֿפ ַא טַאהעג טָאה סָאד ןוא םופ ןטימ ןָאטעג ריר א

 יעֿפס ַא ןכַאמכרוד טּפרַאדעג לָאטיּפש ןכַאנ טָאה קאווטמיל .א .טאט

 ,ןשזַאסַאמ ןכַאמ ,דָאר א ףיוא ןרָאֿפמורַא טֿפרַאדעג ,עיצארוק עלעיצ

 רע זיא ןכָאװ רָאּפ ַא .טגלָאפעגכױא טינ ץלַא סָאד טָאה רע רעבַא

 ,שּפנ תמגע ןקידלַאװעג טאהעג טָאה רע .םעילוק םיוא ןעגנַאנעגמורַא

 ןעמוקעג רע זיא ,ךעלדנע .טלעג ליֿפ ױזַא ײטרַאּפ רעד טסָאק רע סָאװ

 קירוצ זיא ןוא ,דרָאב עסיורג ענעסקַאװעגנָא יד ןעמונעגּפָארַא ,ךיז וצ

 יו רעקינייוו ךס ַא ןעקנוהעג טציא טָּאה רע .עווענעשז ןייק ןרָאֿפעגּפָא

 ,רעירפ יו טיירדעגסיוא ױזַא ןעוועג טינ ןיוש זיא םוֿפ רעד ,רעירפ

 .עקילַאק ַא ןבילבעג רעטייוו רע זיא ךָאד

 טכַא לטיּפַאק

 .עקירעמא ןייק טכַארבעג ןקַאװטיל .א טָאה חמחלמ יד

 ןטימ ןײרַא קַאװטיל .א ךיז טֿפרַאװ ,קרָאידינ ןייק ןעמוקעג

 "עברַא ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעגיה רעד ןיא טעּפמיא ןצנַאג

 -סילַאיצָאס רעשידיא רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע .גנוגעוואב-רעט

 עײנ יד , ,עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ ןַאגרָא םעד ןיא ,עיצַארעדעֿפ רעשיט

 "ער עריא ןוּפ רענייא וליֿפַא ןרָאװעג רע זיא ןכיגניא ןו ?טלעוו

 .יקצולַאס .ב .י ןוא ברַאֿפדלָאג .מ ,ןיגלָא .מ טימ ןעמאזוצ -- ןרָאטקַאד

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיוש רע טריֿפ "קומ א, ןעמַאנ ןרעטנוא

 ןעגנוטייצ ןוֿפ , גנולײטּפָא ןַא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ןוא 35 ןוֿפ

 -ָארּפ עשידיא עלעוטקַא עלַא ףיוא טריגַאער רע ואוו ,"ןלַאנרושז ןוא

 ןסַאמ עשידיא יד ןופ ןדייל יד .עקירעמַא ןוא ץּפָאריײא ןיא ןעמעלב
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 טָאה עמ ,סיורג רעייז ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא
 ןיא טָאה קַאוװטיל .א .ףליה וצ ןעמוק וצ ייז ױזַא יו ןעלטימ טכוזעג
 טייצ וצ טייצ ןוֿפ .טרָאװ טעטירָאטױא ןַא ןעמונעג ןעמעלא םעד
 ָאד ןוא "ןבעל ןוא רוטארעטיל, גנולײטּפָא ןִַא טריפעג ךיוא רע טָאה
 ןשידיא םענוֿפ ןוא טסנוק רעשידיא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ טדערעגמורַא
 ןוא ,טרעקַאלֿפעג המחלמ יד טָאה עץּפָאריײא ןיא .רענעייל-רעטעברַא
 ןבָאה ,עשידנעלסור יד רקיע רעד ,רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ןטסילַאיצָאס יד
 ידּכ ,טַאירֿאטעלַארּפ ןרַאֿפ קיטקַאט ןוא ןעגנוזָאל עקיסַאּפ יד טכוזעג
 ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאנ םענוֿפ טכַאמ רעד ןוֿפ ןעוװעטַארוצסױרַא םיא
 -רעמיצ ,ץייווש רעד ןיא לטעטש ןיילק א ןיא .דַאשט ןשיטָאירטַאּפ
 -רַאֿפ עלַאנַאיצאנרעטניא ןוֿפ ץנערעֿפנָאק א ןעמוקעגרַאֿפ זיא ,דלַאװ
 -ניא , א ןרָאװעג טעבראעגסיוא זיא ָאד ןוא ,םזילַאיצָאס ןוֿפ רעייטש
 זיא ץנערעֿפנַאק רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא .עיניל "עשיטסילַאנַאיצַאנרעט

 טכיירגרעד דלַאב טָאה רעכלעוו ,טסעֿפינַאמ 8 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 -מםיל .א .סעיסוקסיד עסיורג ןֿפורעגסױרַא ָאד טָאה ןוא עקירעמַא וצ
 טָאה רֶע ןוא ?טסידלַאװרעמיצ , ַא רַאֿפ טרעלקרעד ךיז טָאה קַאװ
 -ָאס רעד ןיא גנוטכיר רעד טָא רַאֿפ עינַאּפמַאק עקיטֿפעה ַא טריֿפעג
 רעבמעצעד ,10 'נ) "טלעוו רעיינ , רעד ןיא .גנונעװַאב רעשיטסילַאיצ
 ךיא סָאװרַאֿפ , ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרא ןסיורג ַא רע טקורד (9
 -ידיא רעד ןוֿפ עוויטוקעזקע יד טָאה ןכיגניא ."דלַאװרעמיצ רַאֿפ ןיב
 יד ןריסרָאדניא וצ טמיטשאב עיצַארעדעֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעש
 -- ץנערעֿפנָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא רעדלַאװרעמיצ
 ןעמיטש עלא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנַא ָאד זיא סולשַאב רעקיזָאד רעד
 .טסנידרַאֿפ סיורג ַא טאהעג םעד ןיא טָאה קַאווטיל .א .ייווצ ןנעק

 -ערגַאב טינ עקירעמַא ןיא ךיז טָאה קַאװטיל .א ,ךיז טייטשרַאֿפ
 ףיוא ןטָארטעגסױרַא זיא רע .טייקיטעט רעשירארעטיל טימ טצענ
 ןיא ןוא קרָאידינ ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג טָאה רע ,ןעגנולמַאזרַאֿפ
 ןסיורג א רָאג .קרָאירינ וצ טנעָאנ טעטש יד ןיא רקיע רעד ,דנַאל
 ןדלָאמעג טרעוו סע יו :1916 רעבמעווָאנ ןיא טכַאמעג רע טָאה רוט
 רוט ַא ןבָאה טֿפרַאדעג קַאװטיל .א טָאה ,"טלעוו רעיינ, רעד ןיא
 יד ;גערב ןשיֿפיסַאּפ ןזיב ָאגַאקיש ןוֿפ רעטייוו ןוא ָאגַאקיש זיב
 רעד ןוֿפ סעשטנערב יד ךרוד טרישזנארא ןעוועג זיא טֿפלעה עטשרע
 -רעטייברא , ןוֿפ טכיזֿפױא ןרעטנוא טפלעה עטייווצ יד ,עיצַארעדעֿפ
 ."גניר

 -קעל ןוא ןעגניטימ ףיוא עסַאמ-רעטעברא רעד טימ ךיז קידנֿפערט
 ןעמאזוצ עיצארעדעֿפ רעד ןוֿפ עוויטוקעזקע רעד ןיא קידנציז ; סעיצ

 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טימ ךיז קידנענעגעגַאב ;ןסָאנעג עקיטרָא טימ
 ;םיגהנמ עריא קידנרידוטש ןוא עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד
 ףיוא טעברַא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןדָאטעמ יד וצ ךיז קידנקוקוצ
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 ןיפ ןליּפשייב ליפ ןעזעג קאוטיל .א טָאה -- סַאג רעשידיא רעד
 טימַאב ךיז טָאה רע .ןעוועג דמערֿפ ןצנַאגניא םיא ןענייז עכלעוו ,ןכַאז
 .ייז טימ ןייז םיּכסִמ טנעקעג טינ טָאה רֶע רעבָא ,ןייטשרַאֿפ וצ ייז
 .םעד ןגעק טרעוועג ךיז ןוא טריטסעטָארּפ טָאה ןזעוו רעצנַאג ןייז
 רעטנוא ,עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא
 טריזימעלָאּפ רדסּכ רע טָאה ,"קומ א, יװ ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז

 .טרסומעג ןוא ןכָאטשעג טָאה רע ,ןעגנוניישרעד ןוא ןשטנעמ טימ
 עקימורַא יד ,תונעט עץנייז עלַא ןיא טכערעג זיא רע ,טליֿפעג טָאה רע
 ןטנעָאנ ַאזַא טימ וליֿפַא .טקנעדעג שרעדנַא רעבָא ןבָאה דניירפ

 רענעי :ןריזימעלָאּפ וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,קעדַאלוװ .ב יו ,דניײרֿפ
 עקירעמ טינ טייטשרַאפ סָאװ ,םענירג א רַאֿפ טכַארטַאב םיא טָאה

 רעדיוו קַאוװטיל .ןעגנוגנידַאב עקיטרָא יד וצ ןסַאּפוצ טינ ךיז ליוו ןוא
 ןביוא ןוֿפ םיא ףיא ןקוק סָאד טָא ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה
 -לָאטש טָאה רע ןוא ,ןענַאטשענּפָא רַאֿפ םיא ןטלַאה סָאד ןוא ּפָארַא
 ןטנַאטוּפסיד ענייז טרעֿפטנעעג טָאה רע .טייקנירג ןייז טימ טריצ

 :השעמ ַאזַא טימ

 טנרעלעג ,לגניא א טעמּכ ,ןעוועג גנוי רָאג טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא
 ךעלקיטש ,םיכוסכיס ןבָאה טֿפָא ךיוא ןטרָאד רימ ןגעלֿפ .הבישי ןיא
 ןײלא יאבג ןגעק וליֿפַא ,הבישי שאר ןגעק ,היגשמ ןגעק ןעורמוא
 -ןךיינ ַא ,לֿפעלכָאק לקיטש 8 ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא ןוא
 שטנעמ רענדָאמ ַא :רעניימ רבח ַא לָאמַא רימ טימ טהנעט ...רעגָאז
 ריד רע געמ ,ןרירנָא ןצעמע ןעמ לָאז .תולווע וטסכוז קידנעטש ,וטסיב
 ןעמ יו טקנוּפ ,ןדלַאװג וטסכַאמ ,וטסיירש ,רעדמערפ-דליוו ַא ןייז
 רימ ייב .ןטָארטעגנָא סופ ןֿפױא ןטאט ןייד רעדָא ןיילַא ריד טלַאװ
 רימ טָאה ןעמ סָאװ ,תולווע יד רָאנ ךוז ךיא :עבט רעדנַא ןַא זיא
 טלָאמעד טָאה רבח ןיימ ?סע טרא ןעמעוו ,ללכב תולווע -- ןַאטעג
 רימ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טינ ךיוא סע בָאה ןיילַא ךיא ןוא ,טסואוועג טינ
 ...ןדיא ייב טסיצילבוּפ ןוא רענָאיצולָאװער ַא ןייז וצ טרעשַאב זיא
 -נירֿפוצמוא ןיימ טימ זיא סָאד ןוא ,ןדירֿפוצ ךיא ןיב ךַאז ןייא טימ
 ."טינ ךיא ליוו ןרילרַאֿפ יז .טייק

 ,ןגרעבמָאנ .ד .ה ןגעוו קידנביירש ,ןרָאא ךס ַא טימ רעטעּפש
 : טסילַאנרשוז א ןוֿפ ץבאנפיוא יד טרילומרָאֿפ יוזא קַאוװטיל .א טָאה
 ס ַָא ד ."רעוט-ללּכ ַא ,רעֿפמעק א ךָאד זיא ףורַאב ןוֿפ טסילַאנרושז ַא,
 עיסימ יד ןוא .המשנ ןייז ןוֿפ ןערביֿפ עלַא טימ ןעוועג קַאוװטיל .א זיא
 ץנַאג ןייז טריֿפעגסױא תמאב רע טָאה רעוט-ללּכ ןוא רעֿפמעק ַא ןוֿפ
 .ןבעל

 גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג רעבָא ןבָאה רעוט רענַאקירעמַא יד
 םינינע עלעוטקא עלא ןיא גנולדנַאה ןוא גנוטלַאה סקַאווטיל .א ןגעוו

 ."םענירג , םעד טניושעג טַיײנ ןבָאה ייז ןוא .ןבעל ןשידיא ןקיטרַא ןוֿפ
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 רעיינג רעד ןיא .סעקימעלָאּפ ענעי ןופ רעטסומ ןייא רָאנ זיא טָא

 -םױרַא ןֿפרַאש א וצ ןעמוקעג זיא 1016 טסוגױא ןט18 ןוֿפ "טלעוו

 ןיא לקיטרא סמענעי בילוצ ןקַאװטיל .א ןגעק רעוט ןגיה א ןוֿפ טירט

 -םלעּפיּפ ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעקיטלַאמעד רעד ןגעוו רעמונ ןקירַאֿפ א

 נַאקס, א יװ ץנערעפנָאק יז טכַארטַאב טָאה קאווטיל .א :ףילער

 סָאװ ,טלײטריארַאֿפ רעטרעוו ערעטיב ןיא טָאה רע ןוא "עזעילַאד

 ןוא ןשיײאיסָאסַא-סטרעװרָאֿפ יד, ךיז ןבָאה ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא

 םירטסױרַא םעד טָא ףיוא ."טקינייאעג ןשיירעדעֿפ עשיטסינויצ יד

 :רעוט רעקיזָאד רעד טרעֿפטנעעג טָאה

 -םיאטח םענעגייא ריא ךיז טָאה ײטרַאּפ עדעי ןוא טָאטש עדעי;

 ןוֿפ טלעוו יד ןטיהרַאֿפ וצ זיא סע טעברַא סעמעוו ןַאמ 8 ,רעכוז

 ןוא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס רעזנוא .דניז ןוֿפ טָאטש ןייז ןוא תולווע

 םימ טשטנעבעג ךייר סרעדנוזַאב זיא לגילֿפ רעדנכערּפש-שידיא ריא

 .קַאװטיל .א .נעג חכאלמ יד טוט ןסָאנעג עשידיא יד ייב .ןימ םעד

 רעצעמע לָאז ..."יטלשעּפס, ַא טכַאמעג רע טָאה םיאטח ןכוז ןוֿפ

 ןזָאלכרוד םולשו-סהח רעדָא לקיטרַא-סגנוטייצ ןטכעלש ַא ןבײרשנָא

 ַא ,םערגנָאק ַא ,הפיסַא ןַא ץעגרע טֿפערט רעדָא ,ַאמָאק ַא ץעגרע

 רעד ןוא טדערעג טכעלש טָאה רערושטקעל ַא רעדָא ; ץנערעֿפנַאק

 ןֿפױא זיא קַאװטיל .א .נעג -- טנשרדעג ןייֿפ טינ טָאה ןאמרעשט

 רע רעדָא טייצ ןייק רע טָאה .הלווע-לעב םעד ןיוש טקעד רע ,ץַאלּפ

 טרעוו בַאשזד רעד ןוא ,קומ א ןייז קנואוו ַא רע טיג ,ךיז טלױֿפ

 ןסָאנעג יד זַא ,ריא טרעה טּפָא .ןקידניז טינ םלוע רעד לָאז .קיטרַאֿפ

 ,ןגערפ ייז .קיטירק רעקידנעטש רעד טָא ןוֿפ טכַארבעגֿפױא ןרעוו

 היגשמדלעב ַא רַאֿפ ,עטטּפַארטס סטָאג רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה רעוו

 ענייז ?ןָאט רע לָאז עקַאט סָאװ ןוא ...םישעמ סנעמעלַא רעביא

 -גנַאג ןייק טינ .טינ םענייק ָאד ןריסערעטניא םזינויצ ןגעוו סעיצקעל

 ןטסינויצ יד טימ ךיז ןפײרמורַא סָאד ָאד זיא ללכב .הרוחס ערַאב

 ."תונמחר א .רעכוז-םיאטח ַא ןרָאװעג רע זיא ,הכָאלמ ןייק טינ

 ןגעק טירטסױרַא רעֿפרַאש ַא ןעוועג זיא "סטרעוורָאֿפ , ןיא ךיוא

 .ןקַאװטיל .א

 ןעמונעגנָא ךיז "טלעוו רעיינ , רעד ןוֿפ 34 'נ ןיא טָאה ןויבצ .ב

 "יירש ייווצ ץעקיזָאד יד ןגעוו ןבירשעג ױזַא טָאה ןוא ןקַאוװטיל רַאֿפ

 :ןעלקיטרַא יד ןוֿפ סרעב

 -לוֿפ ,עשיטקַארּפ ייווצ עכלעזַא ןוֿפ טרַאוװרעד טינ בַאה ךיא ...,

 טונימ ַא ףיוא שטָאכ ןלָאז ייז זַא ,ןסָאנעג עטנירגעגסיוא קידנעטש

 קַאװטיל .א .נעג ףיוא ףירגנָא רעטרעטיברַאֿפ רעייז זַא ,ןביולג ןענעק

 טֿפרַאדעג טינ יז ןוֿפ רענייק טָאה וצרעד . ..ןדָאש סָאװטע םיא ןעק

 דרַאקער סקַאװטיל .נעג ןגעוו ןדער וצ עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמענ

 ןענעק ייז ןוא ןעוועג טינ ןטרַָאד לָאמנייק ןענייז ייז ...דנַאלסור ןיא
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 ץַאלּפ ןייז ןגעוו ,דנוב ןיא טייקיטעט סקַאוװטיל .נעג ןגעוו ךעלנעזרעּפ

 "סור ןיא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעשידיא רעד ןיא טכיוועג ןוא

 קַאװטיל .נעג זַא ,זדנוא ןלייצרעד ייז ביוא ןוא .ןדער טשינרָאג דנַאל

 טָאה ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא ןגָארקעג טשינ גנונעקרענָא ןייז טָאה

 יירעלדיז ןוֿפ הדימ ןייז בילוצ ץַאלּפ ןקיטכיוו ןייק ןעמונראֿפ טינ

 ןעמענרַאֿפ ןיילַא ייז זַא ,טימרעד ייז ןזייוואב ,יירעביירט-תוליכר ןוא

 ךעלטנגייא זיא סָאד סָאװ ,יירעלדיז ןוא יירעביירט-תוליכר טימ ךיז

 "רַא רעשידיא רענַאקירעמַא רעזדנוא ןיא תוּכמ-טּפױה יד ןוֿפ ענייא

 ."גנוגעוואב-רעטעב

 ןייק קידלוש ןבילבעג טינ זיִא קַאװטיל .א ךיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 דנַאל ןרַאֿפ ןלעטשקעװַא ליוו ...,, :ןבירשעג טָאה רע .רעֿפטנע

 זַא ,רעכעד עלַא ףױא טיירש . . . .טעברַא עכעלדעש סקַאװטיל

 רצוי יד .ףקידנע םיא לעוװ ךיא' .ןבָאהסױא ןקַאװטיל טעװ רע

 .ךעלקערש טינ .ןעגנַאלק עליטש ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןָא ןבייה םיתרשמ!

 טייצ יד .סעדנָארַאב ףסוי טינ ךייא זיא סע .ץרוק וצ ןענייז טנעה יד

 רעד ןוֿפ ריא טעוו ךימ .רערעדנַא ןַא ךיוא ןיב ךיא ןוא ערעדנַא ןַא זיא

 ."ןביײרטרַאּפ טינ גנוגעווַאב-רעטעברַא

 ךןיד ןריֿפ וצ ףיוא טינ עטַאטיצ עקיזָאד יד טכארבעג בָאה ךיא

 דנַאטשוצ-טימעג סקַאװטיל ןזייוו וצ ידּכ רָאנ ,תונובשח ןוא סהרומ

 -ַאזוצ עלַא יד טנוזעג ליֿפיװ ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק ןעמ .דנַאל ןיא ָאד

 :טַאהעג רע טָאה ּפיצנירּפ ַא רעבָא .טסָאקעג םיא ןבָאה ןסיוטשנעמ

 ןֿפָא ,טרָאװ עטצעל סָאד ןבָאה םענעי ןזָאל טינ ,ןגייוושרַאֿפ טינ

 .לַאֿפנָא ןדעי ףיוא ןריגַאער

 עכעלנעזרעּפךייר ןייק ןעוועג טינ סָאד ךָאד ןענייז ףוס לּכ ףוס

 .ןעגנַאגעג ָאד זיא רעטקַארַאכ סקַאװטיל ןגעוו טינ ,ןסױטשנעמַאזוצ

 ייווצ ,ןעגנואיצַאב ןוא ןעגנוניימ ייווצ ןֿפַארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ַָאד

 טינ טָאה קַאװטיל .א .ןעמעטסיס-ןעעדיא ייווצ ,ןעגנואיושנַא-טלעוו

 -רָאֿפ, ןשיטסילַאיצָאס ןיא םיגהנמ עסיוועג ןגיײװשרַאֿפ טנעקעג

 רעד ןופ טײקטסוּפ יד ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה רע ."סטרעוו

 רעגיה רעד ןוֿפ טײקמערָא-טולב יד ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעגיה

 -עדיא ,רעלערוטלוק ןעז טלָאװעג יז טָאה רע ,גנונעוואב-רעטעברַא

 ,ןֿפָא טדערעג םעלַא םעד ןגעוו טָאה רע ןוא .רענעטלַאהעגסיוא-שיא

 .ןבירשעג

 :ןבירשעג רע טָאה * ט יי ה ר ַא וװ , רעקיטלָאמעד רעד ןגעוו

 סָאד ,ןיילַא ךיז יירט קידנעטש 'טיײהרַאוו' יד זיא ןכַאז ייזוצ ןיא רונ,

 תונז עכעלטכעלשעג ךעלטנגייא ,לָאה ינעמעט ןוא עיפַארגָאנרָאּפ זיא

 רע ןכלעוו ןיא ,"סטרעוװרַאֿפ , םעד ךיוא רעבָא ."תונז עשיטילָאּפ ןוא

 ,7 'נ םעניא .טניושעג טינ רע טָאה ,טעבראעגטימ ןיילַא לָאמוצ טָאה
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 טָאה גנוטייצ עדעיג :קומ א טביירש "טלעוו עיינ , יד ןוֿפ ,6
 זיא "סטרעוװרָאֿפ, ןוֿפ טעטילַאיצעּפס יד .טעטילַאיצעּפס ריא ךיז
 .ןשוק טימ תוישעמ 43 ןעניֿפעג ריא טעוװ רעמונ ןדעי ןיא .ןשוק
 .ב רעטעברַאטימ ַא ןטרָאד ןענַארַאֿפ ...ןשוק טימ ךעלּפעק וליֿפַא
 -ָאמשט רע ,טעוועקאמס רע ,ןשוק ףיוא םידאמ ַא טושּפ רע זיא .זנארב
 ,עקניכייוו יד, לָאמ יירד ץיטָאנ ןייא ןיא רעביא טרזח רע .טעק
 ללכב זיא 'סטרעוורָאֿפ' רעמונ רעטצעל רעד ..."ךעלעקעב עקניכוּפ

 "ער :טלעוװ רעד ףיוא ןטסילאיצַאס יילרעלא ...רעמונ-יזךוא-רע ןַא
 יד .לג"דא ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַָאס ,ןטסילַאיצַאס ערענָאיצולָאוװ
 יז .ןטסילַאיצָאס-שוק ןענייז גרובצניג ַארַאלק ןוא זנארב .ב ןסָאנעג
 ."קידנשוק םזילַאיצַאס םעד ןעגנערב ןליוו

 ךיז טזומעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ עמאזױרג 8 ןעוועג זיא סע
 תונברקיהמהלמ עשידיא יד רַאֿפ ףליה רעלענש ףיוא ןרירטנעצנָאק

 ןעניז ןיא טאהעג רעמ ןבָאה ןטסינויצ יד רעבַא ; עּפָאריײא ןיא
 ןופ טײקמאזקרעמֿפױא יד טדנעוװעג סעד ףיוא ןוא ןדנַאֿפ ערעײז
 סָאד ןבָאה רעוט עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד .ןדיא רענַאקירעמַא יד
 יד, 9 'נ ןיא .טריטסעטַארּפ סםעד ןגעק טָאה קַאווטיל .א .טעדלודעג
 :טייקטרעטיברַאֿפ סירג טימ קומ א טביירש ,1916 ,"טלעוו עיינ
 זיא :ןטסינויצ עקידנעטשנָא ץעלַא ייב ןגערֿפ טייז רעזדנוא ןוֿפ רימ
 יד ףיוא םזינויצ םענוֿפ ןדנַאֿפ יד ןרעסערגרַאֿפ וצ טייצ יד טציא
 ײטרַאּפ ןייק טינ ָאד ןריֿפ רימ ? תונברק-המחלמ יד ןוֿפ ןטסַאק
 .טייקיטכערעג עכעלשטנעמ עראטנעמעלע רונ ןרעדַאֿפ רימ ,תונובשה
 ןעמעש סָאװ ,ןטסינויצ גונעג ןענַארַאֿפ ןענייז סע זַא ,רעכיז ןענייז רימ
 ...עטימָאק רעשירָאזיוװָארּפ רעייז ןוֿפ וטֿפױא ןשירעמערק ןטימ ךיז
 ,לארשיד'רא רַאֿפ טמיטשאב ףילער רעד סָאװ ,ןעמוס יד רעפיוא)
 יז סָאװ ,םעד ןוֿפ טנעצָארּפ 22 ּפָארַא ןיילַא ןטסינויצ יד ןעמענ

 ."(ןעלמַאז
 -נַאגעגנָא קרָאיוינ ןיא זיא 1915 ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 -ַאזוצ ןיא ,סערגנָאק ןשידיא-לַא ןַא רַאֿפ ןייּפמַאק רעקיטֿפעה ַא ןעג
 ןוֿפ עוויטוקעזקע יד .ןעמעלבָארּפהמחלמ עשידיא יד טימ גנַאהנעמ
 :ץעיצולָאזער ַאזַא ןעמונעגנָא עגַארֿפ רעד ןיא טָאה עיצארעדעֿפ רעד
 -נייא גנורעדָאֿפ רעד ןוֿפ ןַאֿפ רעד רעטנוא זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ,
 טכער עשידיא רַאֿפ ןֿפמעק וצ סערגנָאק ןשידיאדלַא ןַא ןֿפורַאבוצ
 -מַאק א טריֿפעגנָא ןּפורג עכנַאמ ןוֿפ טרעוװ ,רעדנעל-חמחלמ יד ןיא
 -עזקע יד טסילשַאב ...קיטילָאּפ עשיטסינויצ-לארשידלּכ רַאֿפ ןייּפ
 -ירעמַא ןוֿפ עיצַארעדעֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןוֿפ עוויטוק
 רעד ןגעק ןטערטסױרַא ןֿפרַאד ןטסילַאיצַאס עשידיא ץלַא זַא ,עק
 ריא טימ ןוא םרָאֿפ רעקיטציא ריא ןיא גנוגעווַאב-סערגנַאק רעשידיא
 ."טלאהניא ןשיטסינויצדײטרַאּפ םענעכַארּפשעגסױא
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 ןשיווצ ןעוועג זיא קַאווטיל .א וַא ,ןסױטשוצנָא טכייל ךיז זיא סע
 -נַאטש ןקיזָאד םעד טקידייטרַאפ ןבָאה סָאװ ,םירבדמה שַאר יד
 -טינ יד טקעדעגֿפױא רע טָאה ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא ןיא .טקנוֿפ
 -ָאס עשידיא יד ןוֿפ ןוא ןטסינויצ יד ןוֿפ גנוטלַאה עקיטכירֿפױא
 -ץלָאּפ יד טָא ךיוא ןוא .ןעגנַאגעגטימ ייז טימ ןענייז סָאװ ,ןטסילַאיצ
 עג יד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא קימ
 .ןקַאװטיל .א טימ ןעגנואיצַאב עטפרַאשרַאֿפ עטרעדליש

 ָאד ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןוֿפ ָאווינ םוצ ךיז קידנקוקוצ
 :"טלעפ זנוא סָאװ, לקיטרַא ןַא ןיא קַאוװטיל .א טגערֿפ ,דנַאל ןיא
 עשידיא לסיב שּפיה ַא טגָאמרַאֿפ קרָאידינ זַא קיסיירד רָאי א ןיוש
 ךיז רַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןענייאראפ יד ןענייז ואוו .ץנעגילעטניא
 -לעזעג ןייק ,טּפַאשלעזעג עשירָאטסיה ץשידיא ןייק ָאטינ ? ןֿפַאשעג
 םוש ןייק ָאטינ ,קיטסיטַאטס רעשידיא רַאֿפ ,קיגָאגַאדעּפ רַאפ טֿפַאש
 (ףיא) ןפַאשעג ייז ןבָאה סָאװ ...רעוט ןוא רעביירש רַאֿפ בולק
 -ייז רעוט יד ןעוו ...?ןסערעטניא עלערוטלוק ץערעייז ןלעטשנדירפוצ
 טיוא ןקריוו סע זומ ,רוטלוק ןָא ןבעל ייז ןעוו ,טקידיילעגסױא ןענ
 ...רעכַאלֿפ ןוא ךַאלֿפ ןכַאמ יז סע זומ ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעד
 ןשטנעמ עטנעגילעטניא רַאֿפ ןעניײארַאֿפ עכעלטפאשנסיוו ןוא סבולק
 -עגסיוא טייצ רעד רַאֿפ ןרעוו טינ לָאז ןעמ ,ןטיהרַאֿפ טנעקעג ןטלָאוװ
 לקיטש ַא ןֿפַאש ןטלָאװ ייז ; םערָא-טולב ןוא טלַא לערוטלוק ,טּפעש
 ...'ךעלגעממוא זיא ץצנַאג ַא בוא ,ערעֿפסָאמטַא עלערוטלוק

 עיצארעדעפ רעד ןיא קינייועניא ךיוא זַא ,ךעלריטַאנ זיא סע
 -רַאֿפ יד טָא ןבָאה "טלעוו רעיינ , רעד ןוֿפ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא
 ,ךעלקריוו ןוא .גנאלקּפָא ןא ןעניֿפעג טזומעג ןעגנואיצאב ץעטֿפרַאש
 -עזקע רעלאנַאיצאנ רעד ןוֿפ גנוציז א ףיוא ,1916 ינוי ןט11 םעד

 ַא רַאֿפ טלייוורעד קעדַאלוװ .ב טרעוװ ,עיצארעדעפ רעד ןוֿפ עוויטוק
 ."טלעוו רעיינ, רעד ןוֿפ עיגעלַאק-סנַאיצקאדער רעד ןוֿפ דילגטימ
 רעד ןוֿפ ןרינגיזער וצ טייהנגעלשג ַא ןקַאװטיל .א ןבעגעג טָאה סָאד
 סע רֶע טריוויטַאמ ייברעד .ןַאגרָאײטרַאּפ ןקיזָאד ןוֿפ עיצקַאדער
 'טלעוו רעיינ' רעד ןוֿפ עיצקַאדער רעד ןיא סָאװ םעד בילוצ , :ױזַא
 לענַאיצקאדער זיא עכלעוו ,טעטירָאיַאמ 8 ןעניֿפעג טצעי ךיז טעוו
 עלענַאיצקאדער עדעי קירוצ רֶע טיצ ,"סטרעוורָאֿפי ןטימ ןדנוברַאֿפ
 טעוװו רע לָאװבָא ,,טלעוו רעייננ רעד רַאֿפ טײקכעלטרַָאװטנַארַאֿפ
 עיצאנגיזער סקאווטיל ."רעירפ יו טֿפַאשרעטעברַאטימ ןייז ןצעזרָאֿפ
 טכעלטנֿפערַאֿפ זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָא קימיטשנייא זיא
 ןיא ,סנייז ייב ןבילבעג רֶעבַא זיא קַאוװטיל .א .לַאנרושז ןיא ןרָאװעג
 טינ ןיב ךיא יו ױזַא, :טסעֿפ רע טלעטש עיצקַאדער ןיא ווירב ַא
 -קאדער רעד ןוֿפ טריטּפָאַָאק רונ ,ּפישרעבמעמ רעד ךרוד טלייוורעד
 ןוֿפ ןוא ,ןזייווקירוצ טינ ץיצַאנגיזער ןיימ וויטוקעזקע יד ןָאק ,עיצ
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 ."טלעוו רעיינ רעד ןוֿפ עיצקאדער רעד רעסיוא ךיא ייטש ןָא טנייה
 ןטכיזרעביא-עסערּפ יד רעמ טינ ךיז ןקורד ןרעמונ עכעלטע ןוֿפ ךשמב
 .א עכלעוו ,ןעלקיטרַא-טייל יד אמתסמ ךיוא ןלעֿפ סע ,קומ א ןוֿפ
 ןא טמוק טלָאמעד .טֿפירשרעטנוא ןַא ןָא ןבירשעג טָאה קַאוװטיל
 -ער יד :"?קַאוװטיל .נעג וצ עיצקַאדער רעד ןוֿפ , גנודנעוו עכעלטנֿפע
 :גָאלשרָאֿפ םעד טימ ךייא וצ ןדנעוו ךיז ןסָאלשַאב טָאה , עיצקַאד
 ןוא דילגטימ ריא סלַא עיצקאדער רעד ןיא ןטערטוצניירא רעדיוו
 זיא ןינע רעד ."רעהא זיב יו תודוסי עבלעזיד ףיוא רעטעבראטימ
 ןיא) טָאה עיצקאדער יד ןעוו ,ילוי ןיא ןרָאװעג טקידיילרעד טשרע
 "טלעוו רעיינ , רעד ןוֿפ עיגעלָאק-סנָאיצקאדער יד זַא ,ןדלַאמעג (28 'נ
 ךרוד רעדילנטימ עריא ןוֿפ לַאצ יד ןרעסערגרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב טַאה
 ןוא קַאװטיל .א ,ןאמרעט .מ ,ןידוב .ב .ל :ןסָאנעג יד ןריטּפָאַאק
 יד ...ןעמונעגנָא ןבָאה ןויבצ ןוא קַאװטיל .א ןסָאנעג יד, ...ןויבצ
 ,קעדַאלוװ .ב ,ברַאֿפדלָאג .מ ר"ד ,ןיגלָא ןוֿפ ,ַאזלא ,טיימשאב עיגעלַאק
 ַא ןעמוקעג זיא םורא ױזַא ."ןויבצ ןוא יקצולאס .ב .י ,קַאוװטיל .א
 רָאנ טינ ךעלנייּפ ןעוועג םינּפַא זיא רעכלעוו ,טנעדיצניא םוצ ףוס
 -ער רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא יד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ןקַאװטיל רַאֿפ
 .עוויטוקעזקע ןוא עיצקַאד

 גנוגעווַאב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג קאווטיל זיא ,טגָאזעג ןיוש יו
 -עג ןדלָאמעג זיא 1916 רעמוז ,לשמל ,ױזַא .שירארעטיל רָאנ טינ
 -ָאמ ַא, -- לוש-רעמוז ַא טעדנירג יז זַא ,עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ ןרָאװ
 זיא .םַארגָארּפ ןטיירב ַא רעייז טימ ?םזילַאיצַָאס ןיא סרוק ןכעלטַאנ
 רעמונ ןיא .ןקאװטיל ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ןבעגעגנרעביא ךַאז יד
 .א ךרוד ןבירשעגרעטנוא ליּפַא ןַא טקורדעגּפָא זיא ילוי ןט14 ןוֿפ
 םעד ףיוא קץװַא ןגייל רימ , :טגָאזעג ָאד טרעוו סע ןוא ,ןקַאװטיל
 -רעד 8 ןייז לָאז סרוק רעד זא טעז ,זדנוא טֿפלעה .ימ ךפ 8 סרוק
 טָאה ןַאלּפ ןטיול) ןבעגֿפױא סרוק םעד ןזומ ןלעוװ רימ ביוא .גלָאֿפ
 ןיא לגנַאמ בילוצ ,(.ק .ש .ח -- םומינימ רעליש 25 ןייז טֿפרַאדעג
 .ןייז םע טעוװ הּפרח א ןוא .קירעיורט רעייז ןייז סע טעוװ ,רעליש
 טֿפור .ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ הּפרח ַא ןוא ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ קירעיורט
 "! ךייא ףיוא ןֿפָאה רימ ! םירבח ,ּפָא ךיז

 ןעױבוצֿפױא וואורּפ ַא טכַאמעג עיצַארעדעֿפ יד טָאה 1916 ףוס
 יד ןשרָאֿפ ןוא ןֿפיטרַאֿפ וצ ידּכ ,לַאנרושז ןשיטערָאעט ןטסנרע ןֶע
 -רעבמעטּפעס ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ ןעמעלבַארּפ עטסנרז
 ,לַאנרושז ןקיזָאד םענוֿפ רעמונ רעטשרע רעד סױרַא זיא רעבָאטקָא
 רעד .םישדח יירד ןיא לָאמ ןייא ןעניישרעד טלָאזעג טָאה רעכלעוו
 לַאנרושז, -- " ט יי צ י ד , ןעווענ זיא עבאגסיוא רעד ןוֿפ ןעמַאנ
 -ַאטשַאב זיא עיצקאדער יד ."רוטלוק ןוא טֿפַאשנסיוװ רעלַאיצַאס רַאֿפ
 רעד .יקצולַאס .ב .י ןוא קַאוװטמיל .א ,ברַאֿפדלָאג .מ ,ןיגלָא ןוֿפ ןענ
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 -עלקרעד רעד ןיא .ןטייז עסיורג 160 ןטלַאהעג טָאה רעמונ רעטשרע

 לַאנרושז םלַא ,!טייצ' יד, :טגָאזעג טרעוו עיצקַאדער רעד ןוֿפ גנור

 וצ טייצ ןוֿפ ןעגנערברָאֿפ טעװ ,רעזעל-רעטעברא ןשידיא םעד ןוֿפ

 ןשידיא ןדנֿפױל םעד ןוֿפ ןגַארֿפ יד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע טייצ

 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,טײהנגנַאגרַאֿפ רעשידיא רעד ןוֿפ ךיוא יוו ,ןבעל

 סערעטניא ןַא רעדָא ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןוֿפ ףמַאק ןשימָאנַאקע ןטימ

 ןטלַאה רימ ...גנוגעוואב-רעטעברא רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ

 דָאס ןייז טעװ לַאנרושז רעד זַא ,ןרעלקרעד וצ קיטכיוו רַאֿפ םיוק

 ...?גנוטכיר ןייז טיול שיטסיסקראמ-שיטסילַאיצ

 "טייצ יד, ןוֿפ רעמונ ןטשרע םעד טָא ןיא טָאה קאוװטיל .א

 -רוטלוק -- יקצעניל לאוי קחצי, :גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא ןבעגעג

 עכלעוו ,טעברא ןא ,"עכַאּפע-הלכשה רעד ןוֿפ ןכירטש עשירָאטסיה

 ןגעו טגָאזעג תודע טָאה טעברא עקיזָאד יד .ןטייז 81 ָאד טמענרַאֿפ

 עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ סערעטניא ןֿפיט סקַאוװטיל .א

 עקיזָאד יד .ללכב רוטלוק רעשידיא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד וצ ,ןלַאװק

 ךרוד ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטעּפש רָאי 65 ַא טימ זיא טעברא

 זיא סָאװ ,ךוב ןייז ןיא ןיירַא ךיוא זיא יז ,וועיק ןיא ןקאווטיל .א

 -עטיל, ןעמָאנ ןרעטנוא ,קרָאיוינ ןיא ,טיוט ןייז ךָאנ ןיוש ןענישרעד

 טמענרַאפ ָאד ;(1993 ,י"נ ,"רעקעוו, גַאלרַאֿפ) "ףמַאק ןוא רוטַאר

 רעוט רעשיטילַאּפ רעד קַאװטיל ,ןעעז רימ .ןטייז 66 טעברַא יד ןיוש

 טָאה ,רָאטקַאדער ןוא רעטעברַאטימ-םגנוטייצ רעד ,רָאמַאטינַא ןוא

 א רַאֿפ ןעניד ןעק עכלעוו ,טעברַא רערעסערג ַא רַאֿפ טייצ ןענוֿפעג

 -רָאֿפ רעשירַאטסיח-רוטלוק ןוא רעשירארעטיל-שיטירק א ןוֿפ רעטסומ

 .גנוש

 עלוֿפ ַא זיא ("גָאלראֿפ רעוועיק, ,1919) עבאגסיוא רעוועיק יד

 -רַאֿפ טָאה רע ןעוו רעבָא ."טייצ ,, רעד ןיא לקיטרַא םענוֿפ ץיּפָאק

 -טיל .א טָאה ,"ףמַאק ןוא רוטארעטיל, ךוב ןייז ןבעגוצסױרַא טכארט

 ,44-38 ,24 ןטייז יד :טעבראעגרעביא ךעלטנירג לקיטרַא םעד קַאוװ

 .ןבירשעגוצ יינ סָאד ןוֿפ ןצנַאנניא ןענייז 7279 ,66:63 ,52 ,51 ,8

 -טיל .ןבָאגוצ רקיע רעד ,ןעגנורעדנע ערעדנַא ןַארַאֿפ ךיוא ןענייז סע

 רעייז ןעוועג זיא טרָאװ ןטקורדעג ןרַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ סקַאוװ

 טרֿפב ,טעברַאעג ךעלטנירג לקיטרַא ןטסנעלק ןֿפױא טָאה רע .םיורג

 -ַאד יד ."יקצעניל לאוי קחצי, יו גנולדנַאהּפָא רעטסנרע ַאזַא ףיוא

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא עשירארעטיל-שיטירק ןוא עשירָאטסיה-רוטלוק עקיז

 טגָאמרַאֿפ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ רעבײהנַא יד ןוֿפ םענייא

 ,ויטקעיבָא ,קיאור זיא יז .טעברַא רעסיורג ַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא ץלַא

 טשרַאֿפ ,טסיסקרַאמ רעטגייצרעביא ןַא יו .קידנּפעשסױא ,קיטײזלַא

 -ָאס -- ךעלטייז ענעבעגעגוצ עטנַאמרעד יד ןיא רקיעב -- סיוא רע
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 -טכער עשידיא יד ,גנוֿפַאש סיקצעניל ןוֿפ הביבס עצנַאג יד שיגָאלָאיצ
 -הלּכשה רעד ןוֿפ זילַאנַא ןשיטירק ַא טיג רע ;עגַאל ץלַאיצַאס-ךעל
 םירמאמ ענעשַארדעגסיוא יד וצ ךעלנע טינ ױזַא זיא רעכלעוו ,עכַאּפע
 ןקַאװטיל ר ַא 8 ייס ,םיליּכשמ יד ןגעוו רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא
 רע טיג ןבעל ןשידיא ןוֿפ ןַאֿפױסאלק םעד ףיוא טָא .םיא ךָאנ ייס
 ןיא רעבָא .גנוֿפַאש סיקצעניל ןוֿפ טייטאב סעד ןוא ךוּת םעד זדנוא
 ןוֿפ ןטֿפַאשננייא עלעודיווידניא יד זדנוא רֶע טיג טייצ רעבלעז רעד
 ןוא ,גנוֿפַאש ןייז ןוֿפ ןלאווק עלעודיווידניא יד ,טנַאלַאט סיקצעניל
 -ניא סָאד ןוא .גנולקיוטנַא ריא ןוֿפ עיניל עמורק יד ןָא טנכייצ רע
 רעד ןוא "קַאװטיל רענעקורט, רעד :זיא ייברעד עטסטנַאפערעט
 ןעניז ןיא קראטש יא טָאה סָאװ ,טסידנוב רעד שטנעמייײטרַאּפ
 ץערעיוהעגמוא סױורא טזייוו ,רענעייל םענוֿפ ןייזטסואוואב-ןסאלק סעד
 ױזַא םיא טלדנַאהַאב רע ,ןיקצעניל ןכעלקילגמוא םוצ טײקמערַאװ
 ןכעלנעזרעּפ א טימ ,דיילטימ ןוא ליֿפעג-תונמחר ַא טימ ,ךעלשטנעמ
 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו טַארוקַא ,לרוג ןייז וצ סערעטניא
 .א ,םיא טימ ןעמאוצ טבעל ןוא טנייה ךָאנ טבעל סָאװ ןשטנעמ ַא
 ךירטש רעשיטסירעטקאראכ א ןעוועג זיא גנואיצַאב ַאזַא .ןקַאװטיל
 טָאה ,ןקאווטיל .א ןוֿפ דניײרֿפ רעטלַא ןֿא ,ןויבצ .ןקַאוװטיל .א רַאֿפ
 ןגעו טָאה רע ןוא טנעקעג טוג רוטַאנ ןייז ןוֿפ ןכירטש עקיזָאד יד
 : ןבירשעג םעד

 קידנעטש א ,רעגנערטש ַא ,רעזייב א ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה רע,
 ןייז ןעוועג טינ סע רע זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,רעטסנרע ףיט
 -ַאב ןיא זיולב טקירדעגסיוא ךיז טָאה טייקגנערטש ןייז ,טייקזייב
 -איצָאס ןוֿפ יצ ךיילג ץנַאג ,ןֿפורנָא סָאד ןעק ןעמ יווװ ,ןגַארֿפ-סגנוגעוו
 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ערעדנַא ןוֿפ רעדָא גנוגעװַאב רעשיטסיל
 -טםיל טָאה רעבָא ןשטנעמ טימ רעקרַאֿפ ןייז ןיא .טריסערעטניא םיא
 -טרעצ ךיוא רָאנ ,טייקכעלדניירֿפ ךס ַא זיולב טינ ךיז ןיא טַאהעג קַאוװ
 רעטסנרע ףיט קידנעטש טעמּכ ,רעגנערטש ןייז ,רעמ טשינ .טייקכעל
 וצ דמץערֿפ זיא רע זַא ,קורדנייא ןשלַאֿפ םעד טכַאמעג טָאה םינּפ
 -עג רֶע זיא רעקרַאֿפ ןכעלנעזרעּפ ןיא ...טלעוו רעד וצ ןוא ןשטנעמ
 וליֿפַא טָאה רע .שטנעמ רערעווש ַא ןייז וצ ןוֿפ טייוו ץנאג ןעוו
 .רענגעק עשיאעדיא ץנייז טימ ןעגנואיצַאב-טֿפַאשדנײרֿפ ןטלַאהעגנָא
 ץערַאו סרעדנוזַאב א ןעוועג טֿפַאשדנײרֿפ יד זיא ייז ןוֿפ עכנַאמ טימ
 רע זיא ױזַא ,ןבעל ןטַאוירּפ ןיא ןעוועג קַאוװטיל .א זיא ױזַא ."עמ
 ןביירש טנעקעג טָאה רע :טעברַא רעשירַארעטיל ןיא ןעוועג ךיוא
 טולָאסבַא ןגעוו טעטיװיטקעיבָא ןוא טייקיאור רעטסערג רעד טימ
 -מערַאװ ןזיוועגסױרַא טָאה רע .רעביירש עשירענגעק ןוא עדמערפ
 רימ ןעעז סָאד ןוא .חטש ןיא ןוא שיאעדיא -- עטייוו וצ ןליֿפַא טייק
 .ןיקצעניל ןגעו טעברַא רעד ןיא
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 ןרעביא רוט ןייז ןוֿפ םוא קַאוװטיל .א ךיז טרעק 1917 ץרעמ ןיא
 רעיינ רעד ןיא ןבירשעג קינייװ רעייז רֶע טָאה טייצ רעד רַאֿפ .דנַאל
 דילגטימ רעדנַא ןַא טריֿפעג טָאה ןטכיזרעביא-עסערּפ יד ,"טלעוו
 יד טימ ןסעומש ענייז קַאװטיל .א טיינַאב טציא .עיצקאדער רעד ןוֿפ
 .ןרעה רעטייוו ךיז ןוֿפ טזָאל "קומ , יד ,רענעייל

 -רעביא יד :ןשינעעשעג עסיורג טקורעגנָא ךיז ןבָאה לָאמא טימ
 קרָאידינ ןיא ןטנַארגימע עּפורג עצנַאג יד .דנַאלסור ןיא שינערעק
 ןוֿפ טייוו רעייז זיא עמ .קאווטיל .א ךיוא ייז טימ ןעמאזוצ ,טרעביֿפ
 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ דנַאל סָאד זיא ,ןגעקא .טנַארֿפעיצולַאװער םעד
 ןעגנוגנידַאב-רוזנעצ יד .גירק-טלעוו ןיא טירטניײרַא םעד ברע ןטַאטש
 דנַאלסור ןטײרֿפַאב ןוֿפ תועידי יד .דנַאל ןיא טרעדנעעג ךיז ןבָאה
 עיינ, רעמונ ןיא .רָאלק ןוא רעכיז ןצנַאגניא טינ ,דנגינעג טינ ןענייז
 טינ ךָאנ ןסייוו רימ , :קַאװטיל .א טביירש ץרעמ ןט23 ןוֿפ "טלעוו

 רעד ןוֿפ דליב םעיונעג ןייק .ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןטרָאד סָאװ ,ץלַא
 ןסייוו רימ סָאװ סָאד רעבָא .טינ ךָאנ רימ ןבָאה עיצולָאװער רעסיורג
 -ץג עטלקיװרַאֿפ יד ןיא םעדָאֿפ-טיײל ןסיוועג א ךָאד זדנוא טיג ,ןיוש
 ןסירגַאב עיצקאדער עצנַאג יד ןוא רע ,ךיז טיײטשרַאֿפ ."ןשינעעש
 -סור ןיא עיצולָאװער ענעכַארבעגסױא יד גנונעֿפָאה ןוא דײרֿפ טימ
 זַא ,גנונעֿפָאה יד סיוא ןקירד ןוא םערוטש םעד ןסירגַאב ייז ,דנַאל
 -נוא טינ ארומ ןבָאה ייז .ןגָארטרעד עקירעמַא וצ ךיוא ךיז טעוװ רע
 .שינעעשעג עסיורג יד ןצַאשוצרעביא טינ ךיוא רעבָא ,ןצאשוצרעט
 -סיוא יד ןוֿפ גנוצַאשּפָא רעד ןיא ןרישזַאגנַא וצ ךיז ארומ ןבָאה ייז
 טקנוּפ ,ןקַאװטיל .א ןָא טביוה דלַאב ןוא .עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטכיז
 טעברַא ליֿפױזַא טָאה עמ ואוו דנַאל םוצ ,ןיהַא ןעיצ וצ ,ערעדנַא יו
 -ץקרעביא אזַא ןבעלרעד ןענעק וצ ףיוא טגיילעגניײרַא תונברק ןוא
 .שינער

 ןוא ןריּפַאּפ ןבעגוצסױרַא ןָא טביוה טַאלסנָאק רעשיסור רעד
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטנארגימע עשיטילַאּפ עלַא יד ןעלטימ-טלעג
 -מוא טציא ךיז ןליוו ןוא ,דנַאלרעטַאֿפ רעייז ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג
 -םור ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןטסידנוב יד ןוֿפ רעטשרע רעד .ןיהַא ןרעק
 ןטכַארט ןָא טבייה קַאוװטיל .א ךיוא ,ברַאֿפדלָאג .מ ןעוועג זיא דנַאל
 ןקיטרָא םעניא ויטקַא ךיז רע טקילײטַאב סָאװ עלייוורעד .םעד ןגעוו
 טמיטשאב ןעוועג זיא יַאמ ןט26 םעד ףיוא .ןבעל ןשיטסילַאיצָאס
 ןיא) עיצארעדעֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק א
 קאוטיל .א טרעוו גנונעדרָא-נָאט םענעדלָאמעג סעניא .(קרָאידוינ
 ןוֿפ ןדָאטעמ יד :ןטקנוּפ יירד רעביא טנערעֿפער רעד יו ןבעגעגנָא
 -- עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ;עיצַאטיגַא-לַאװ רעזדנוא
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 -ַאב טָאה קַאװטיל .א .רעטנעצ-רוטלוק ;ץעלַאנָאיצַאנ ןוא ץלַאקָאל
 -רָאֿפ רעד, :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה ןוא ןָאשנעװנַאק יד טסירג
 ,טסַאג ַא ןגעוו יו רימ ןגעוװו טדערעג ןבָאה ערעדנַא ןוא רעדנציז
 ךימ טציא טלָאז ריא ,טלָאװעג רעבָא טלָאװ ךיא .קעוַא טרָאֿפ סָאוװ
 ןיא ָאד ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד רַאֿפ .םענעגייא ןַא יו ןרעהסיוא
 -עדעֿפ רעד ןבעגעגקעווַא סיואכרוד טעברַא ןיימ ךיא בָאה ,עקירעמא
 הניכש יד ןעור לָאז ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ,שטניוו ךיא ...עיצַאר
 "!ץיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ טסייג רעד ,"דנוב, ןוֿפ

 ןעגנַאלקּפָּא ןעוועג ןעגייז ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ןבָאה סע .טלייצרעד ןביוא ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,ןטאבעד יד ןוֿפ
 וצ ,עיצקאדער רעד וצ תונעט ענעדיישראפ ןייק טלעֿפעג טינ ךיוא
 -רעטניא יד ףיוא רעֿפטנע ןייז ןיא .ןקַאוװטיל וצ ןוא רעוט ערעדנוזַאב
 טציא ןוא, :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ קַאװטיל .א טָאה סעיצַאלעּפ
 טַאהעג ןבָאה יקצולַאס ןוא ךיא ...םװיגעלָאק-סנָאיצקַאדער םעד ןגעוו
 עיצַאדעדעֿפ רעד ןוֿפ עטלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז רימ לייוו ,העד רעמ
 טנעקעג ןבָאה ערעדנַא ואוו ,געט ןוא ןהעש ןבעגעגּפָא ןבָאה ןוא
 ץלַא זַא ,ןטלַאה עכלעוו ,יד ןוֿפ טינ ןיב ךיא ...ןטונימ רָאנ ןבעג
 -ץֿפ ןָא זיא עסַאמ יד זַא ,קילייה זיא ,טגָאז ןוא טוט עסַאמ יד סָאװ
 רַאֿפ טינ טלַאה ןוא עסַאמ רעד ןוֿפ יײקַאל ןייק םינ ןיב ךיא .ןרעל
 -כעלנעמ עסיורג יד רַאֿפ ביל יז כָאה ךיא .ןענעֿפנד וצ ריא קיטיונ
 ןמָא ןייק טינ גָאז ךיא רעבָא .ןטלַאהַאב ריא ןיא ןענייז סָאװ ןטייק
 טגַאלש :עסאמ רעזדנוא וצ ןגָאז רימ ...טנייה זיא יז סָאװ ,ץלַא ףיוא
 ןטעברא רימָאל רָאנ ,זדנוא טגָאלש !ןטעברַא זדנוא טזָאל רָאנ ,זדנוא
 ןוא ערעזדנוא ןסקַאװרעביא רימ ןלעו טעברַא רעד ןיא !ןעמַאזוצ
 "! תונורסח ערעייא

 וצ טיירג טכַאמעג קאווטיל .א ךיוא ךיז טָאה ינוי ןוֿפ ךשמ ןיא
 ןענעייל (ינוי ןט22 ןוֿפ) 24 רעמונ ןיא .דנַאלפור ןייק עזייר-קירוצ רעד
 ךיז טנגעזעג רעכלעוו ,לקיטרַא-טייל ַא "טלעוו רעיינ רעד ןיא רימ
 טכַאמעג ךיוא טרעוו טייהנגעלעג רעד ייב .ןקַאװטיל .א םימ ןיוש
 יד ןיא טכַארברַאֿפ טָאה קַאווטיל סָאװ ,רָאי רָאּפ יד ןוֿפ לּכה ךס ַא
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ןעמוקעג זיא -- לקיטרַא-טייל םעניא ךיז טגָאז -- (קַאוװטיל) רע,
 -צריק ,גנוטלַאװרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ גנודַאלנייא רעד ףיוא עקירעמַא ןייק
 רַאֿפ ןוא ,רעײֿפ-טלעװ רעד טצַאלּפעגסױא טָאה סע יו םעד ךָאנ ךעל
 ףיש ןוֿפ רעטנורא זיא רע טניז ,רָאי ןבלַאה א טימ ייווצ ךרע ןַא יד
 ןבעל ןוא בייל טימ ןבילברַאֿפ ,ןזײרּפָא ןייז רַאֿפ גָאמ ןטצעל םעד זיב
 ץעטסרעמ יד .ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא ןיא ,טעברא רעזדנוא ןיא ןָאטרַאֿפ
 טָאטש ןוֿפ ןרָאֿפמורַא ןיא טכַארברַאֿפ קאווטיל .א .נעג טָאה טייצ
 ןגַארטמרַאֿפ ,ןטַארעֿפער טימ ,קרַאידינ-סיורג ןיא ךיוא יו ,טָאטש וצ
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 ןדנפיול םעד ןופ ןגַארֿפ עלעוטקַא עטסקיטכיוו יד רעביא סעיצקעל ןוא
 ייב טליֿפעג ךיז רֶע טָאה ןַא גָאט ןטשרע ןוֿפ ...גנוגעווַאב ןוא ןבעל
 רעזדנוא ןופ גייווצ ןייק ןוא ,טסַאג ַא יו טינ ,םייה רעד ןיא יו זדנוא
 טפָא ,ןסיוטשעג זנוא טָאה רע .דמערפ ןבילבעג טינ םיא זיא טעברַא
 זיא גנולמַאזרַאֿפ שטנערב א ייב קַאוװטיל .א .זדנוא טגָאיעגרעביא
 -רַאֿפ טימ ךיז טיצַאב סָאװ ,"לודג רעלענָאיסעֿפָארּפ ,, ןייק ןעוועג טינ

 זיא רֶע ,לייטנגעק ןיא ;ןבעל-יײטרַאּפ ןופ ןגַארֿפ-יילק יד וצ גנוטכַא
 ...טייצ ןענוֿפעג ץלַא רַאֿפ ,טריסערעטניא ךיז ץלַא טימ ,ןײרַא ץלַא ןיא
 -טימ עקיטעט יד ןשיווצ ןעוועג קאווטיל .א .נעג זיא טייצ עצנַאג יד
 ,טריגַאדער ,ןבירשעג ךס ַא טָאה רע .גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער
 ןייז ןָאטעגניירַא ,טעברא עטסנעלק יד זיב עטסערג יד ןוֿפ ןָאטעג
 -אנרושז ןפרַאש ןוא טעטיוויטקא עזעוורענ ,טנעמַארעּפמעט ןקיכָאק
 ךיז ,ףמַאק ןשירארעטיל רעזדנוא ןוֿפ ןגייווצ עלַא ןיא שוח ןשיטסיל
 ןוא טנעמָאמ רעד סָאװ ,ןגַארֿפ יד ףיוא ןֿפורענּפָא טייצ ןיא ןוא לענש
 ליֿפ טָאה "טלעוו עיינ, יד .טלעטשעגסױרַא טָאה ףמַאק-ײטרַאּפ רעד
 ףיוא ןוא ,ןרָאװעג זיא יז סָאװ ,סָאד רַאֿפ ןקַאוװטיל .א ןעקנאדרַאֿפ וצ

 -ַארעטיל רעד .טייהנזעוובָא ןייז ןליֿפ קרַאטש קפס ןִט יז טעוװ רעטייוו
 ןעמונעג ליֿפ טייז ןייז ןוֿפ טָאה עיצַארעדעֿפ רעד ןופ גַאלרַאֿפ-רוט
 ןוֿפ טייצ ןיא עלעכיב א .עיגרענע ןוא טייצ סקַאוװמיל .א .נעג ןוֿפ

 -נַאנ א ךעלדנע ןוא רעכיבלמַאז יד ןיא ןעלקיטרא ערעסערג ,ןייּפמַאק
 -ץֿפוצ ןענייז סָאד -- "דנַאלסור ערענָאיצולָאװער סָאד , ךוכלמאז רעצ
 טעברא רעקיטײזליֿפ סקאוטיל .א ןוֿפ ןטנעמַאמ עטּפַאכעגנָא קיל
 רַאי ןבלַאה א טימ ייווצ יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא עיצארעדעּכ רעד רַאֿפ
 ,"ןדנוא טימ ןייטש ןייז ןוֿפ

 עסיורג א ןעוועג זיא "טלעוו רעיינ , רעד ןופ לקיטרַא-טייל רעד טָא
 ןגעוו ךיז טלייצרעד ָאד סָאװ סָאד .ןקַאװטיל .א רַאֿפ עיצקַאפסיטַאס
 רעד ןוֿפ רעגריב רעתמא ןא .קַאװטיל .א ןעוועג זיא סָאד -- םיא
 -רעטעברא עשידיא א ןֿארַאֿפ זיא .סע יבא ,טמוק רע ואוו .טלעוו
 -ץֿפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ,ץַאלּפ ןייז זיא טרָאד ,גנוגעווַאב
 ןיא ךיז ןֿפרָאװעגנײרַא -- ןעגנוגנידַאב ץיינ וצ גנוסַאּפוצ ןוֿפ טייקיא
 -ימעמ עשיטסילַאיצַאס ןייז טצעזעגרָאֿפ רעטייוו ןוא ,גנוגעווַאב רעד
 ,וויטאיציניא ןוא עיגרענע רעצנַאג רעד טיט -- טעבראעג ןוא .טייק
 ילַאּפ ןוא ץנעגילעטניא רעצנאג ןייז טימ ,טֿפירש ןוא טרָאװ ןיא
 רעד טנידעג רע טָאה -- קיטומ ןוא קיטכירפיוא ,;נודַאֿפרעד רעשיט
 ןוא ,סָאלק-רעטעברַא ןוֿפ ךאז יד טקידײטרַאֿפ טָאה רֶע .גנוגעווַאב
 רעד וצ בוח רעד ןעוו ןוא .רערעל ַא יו עסַאמ רעד טנידעג טָאה
 ךיז רֶע טָאה ,םייהַא קירוצ ןֿפורעג םיא טָאה ץיצולַאװער רעשיסור
 ןקעטש-רעדנַאו םעד ןעמונעג ןוא טכַארטרַאֿפ טינ טונימ ןייק ףיוא
 -רַאֿפ טינ .געוו ןטנאקאבמוא ןוא ןטייוו ןיא ןזָאלעג ךיז ןוא טנַאה ןיא
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 ?ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא טרָאד ןֿפערט רע טעוו סָאװ : ךיז טכַארט
 דנַאל ןטרעטשעצ-המחלמ םעניא לעירעטַאמ ךאז יד ןעזסיוא טעוו יו
 ןייז טימ ןייז טעוװו סָאװ ?עקירעמַא ןוֿפ ןטייקכעלמעווקאב יד ךָאנ
 טימ טאהעג הנותח סָאװ טשרע ךָאד רע טָאה -- ןבעל ךעלנעזרעּפ
 ןוא ןבעל ךעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןייז ? יקסרוג ץינָאס רעגנוי רעד
 עּפורג א טימ ןעמַאזוצ ןוא .ץלַא רַאֿפ רעכעה ןענַאטשץעג זיא עיסימ
 ףוס ךיז רע טָאה ןטנַארגימע עשיטילַאּפ עשידיא-םינ ןוא עשידיא
 ןדעווש ךרוד טֿפרַאדעג ייז טָאה סָאװ ,ףיש א ףיוא טצעזעגֿפױרַא ינוי
 .דנַאלסור ןייק ןעגנערב

 טנעמַאמ םענעי ןיא טסטאּפעג ךיז טָאה סע יוװ ןוא ךיז טריֿפ סע יו
 ייר רעצנַאנ א ןיא טנגעזעג ןקַאוװטיל .א טימ ךיז ןעמ טָאה ,רעדנוזאב
 רע טָאה לָאמ ןייא טינ .ןטעקנַאב ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא ,טעטש
 טלגנירעגמורַא ךעלקריוו זיא רע זַא ,ןטייהנגעלעג עכלעזַא ייב טליֿפעג
 ןצנַאג ַא .דנײרֿפ ענעבעגרעביא טגָאמרַאֿפ ,טייקמעראו ךס 8 טימ
 םוטעמוא ןוא ,טכאמעגכרוד קַאווטיל .א טָאה ןטנוװַָא-דישּפָא ןוֿפ רוט
 טָאה רע .עביל ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא ןזיוועגסיזרַא םיא ןעמ טָאה
 ןוא גנונעקרענָא רעֿפיט ןוֿפ ןכייצ ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא טכער טימ סע
 בלַאה טימ ייווצ יד ךשמב דנַאל ןיא ָאד טעברא ןייז ןוֿפ גנוצַאשּפָא
 "טלץעוו רעיינ רעד ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה ןרָאֿפקעװא ןרַאֿפ .רָאי
 םוצ טכארבעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,לווירב-ךגעזעג ַא (ינוי ןט99)
 ןוא רענעייל יד טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .ןליֿפעג יד טָא קורדפסיוא
 :ןעמענ יד רעטנוא ןבירשעג ָאד טָאה רע זַא ,דוס םעד טגָאזעגסיױא ייז
 טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע +.רעגיר .ב ,ןירג .י ,יול ,דיחי ןב ,קומ .א
 ןעק ךיא , .דנַאל ןרעביא דניירֿפ ענייז עלַא טימ ןוא עיצקַאדער רעד
 ןיק -- ןרעדנַא ןשיווצ ןבירשעג רע טָאה -- ןעמירַאב טינ ךיז
 טםינ דנַאל ןיא ָאד געוו ןיימ ףיוא ךיא בָאה ןעקנוֿפ עקיטכיל ךס
 טלָאװ ,ןעקנוֿפ יד טָא טינ ןעוו .ךָאד יז ןענייז ןעוועג רעבָא .ןֿפָארטעג
 טייקרעטיב ןוֿפ ליֿפעג רעד ןוא ,ןטעברַא וצ ךעלגעטמוא ןעוועג ַָאד
 ...טציא זיא רע יו רעסערג ליֿפ ןעוועג טלָאװ ןרָאֿפקעװַא םייב
 -רַאֿפ טולב זייב ךס ַא ָאד טייקיטעט ןיימ טימ בָאה ךיא ,סייוו ךיא
 -ניא גונעג ןברָאװרעד ָאד ךיא בָאה רָאי ןבלַאהטירד יד רַאֿפ .טֿפַאש
 ךיא .ןוֿפרעד ןדירֿפוצ ךיא ןיב ,טגָאזעג תמא סםעד ןוא ;דנײֿפ עמיט
 עקיזַאד יד ןעוו ,ןַאטעגֿפױא טשינרָאג ָאד בָאה ךיא זַא ,טליֿפעג טלָאװ

 רַאֿפ טמעשעג ךימ טלָאוו ךיא .רימ וצ קיטליגכיילג ןעוועג ןטלָאװ טייל
 ןעוו ךיא סיוא ןרָאװעג ָאד ןיב ךיא זַא ,טליֿפעג ךיז טלָאװ ךיא ,ןיײלַא ךיז
 דניירֿפ עטוג רָאנ ןלָאז .ןעוועג דניײרֿפ עטוג רימ ןטלָאװ טייל עקיזָאד יד
 -טיל .א רעייא !טנוזעג טייז .ןעקנעדעג ןלעוו םיאנוש ,ןסעגרַאֿפ טינ
 ."קאװ

 -- שיאערבעה) ליפ .ט ןרעװ טנָאמרעד ךָאנ ףרַאדז ןעמינָאדװעסּפ סקַאװטיל .ַא ןשיװצ *

 ,(דנַאֿפלעה
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 טנעקעג ךיז טלָאװ סקַאװטיל "דנייֿפ עמיטניא , יד טָא ןוֿפ רעוו

 ַאזַא טימ ,דנַאל ןיא ָאד טייקיטעט ןוֿפ דרָאקער אזַא טימ ןעמירַאכ
 -טיל ןגעוו ןבירשעג טָאה "טלעוו עיינ,, יד סָאװ רעד יוו לקיטרַא-טייל

 טָאה דניירפ עטוג-תמא ענייז ןוֿפ רעצעמע ביוא ,רוסָא ןוא ?|ןקַאװ

 גַאלרַאֿפ רעד סָאװ ,"ףמַאק ןוא רוטארעטיל, ךוב רעד .ןסעגרַאֿפ םיא
 רעד ןוא ,טיוט סקַאווטיל .א ךָאנ דלַאב ןבעגעגסױרַא טָאה "רעקעוו;
 -- םיוט ןייז ךָאנ רָאי 13 ןבעגעגסיורַא טרעוו סָאװ ךוב רעקיטנייה
 שינעכעדעג ןוא ןעמָאנ סקאווטיל .א זַא ,זייװַאב רעטסעב רעד ןענייז
 .טֿפַאשלעזעג ןוא טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןיא רעטייוו טבעל

 -עגּפָא .גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג קַאווטיל .א ןיוש זיא ילוי ןטימ ןיא
 טימ ןֿפָארטעג קַאווטיל .א ָאד ךיז טָאה ,םלָאהקָאטס ןיא ךיז טלעמש

 ןוֿפ טעטימָאק-ריֿפסיױא רעגרוברעטעּפ רעד עכלעוו ,עיצַאגעלעד רעד

 יגַא וצ עיסימ רעד טימ דנַאלסױא ןייק טקישעג טָאה ןטעיװָאס יד
 -םילַאיצָאס יד ןעגנערבֿפױנוצ ןוא םולש ןשיטַארקָאמעד א רַאֿפ ןריט
 קירוצ ןלעטשוצֿפיוא ידּכ ,רעדנעל עקידנֿפמעק עלַא ןוֿפ רעריֿפ עשיט
 ןוֿפ ןעוועג זיא עיצאגעלעד יד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאפ םעד
 ךָאנ ןקַאװטיל טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז ייז ןוֿפ ייווצ :ןשטנעמ ףניֿפ
 רעשידנוב רעגננוי רעד ןעוועג זיא רענייא -- ןרָאי עקידרעירֿפ ןוֿפ
 שיגַארט ױזַא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ךיל רע ךירנע ה ,רעוט
 ,ווָאנרימס רעטעברַא רעשיסור רעד -- רעטייווצ רעד ;ןעמוקעגמוא
 .ןיוו ןיא ץנערעֿפנַאק-טסוגױא רעד ןוֿפ ךָאנ טנעקעג טָאה רע ןכלעוו
 ,םעד ןגעוו רעיונעג טסואוורעד ךיז רע טָאה עיצַאנעלעד רעד טָא ןוֿפ
 רעד טימ טלַאה סע יוװ ןוא דַארגָארטעּפ ןיא טציא ךיז טוט סע סָאװ
 ,טסואוורעד ךיוא ךיז רֶע טָאה ןכילרע .ה ןוֿפ .דנַאל ןיא עיצולָאװער
 .א זיא לירּפַא גנַאֿפנָא "דנוב ,, ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעטנעצ רעד ףיוא זא
 ןוֿפ דילגטימ ַא רַאֿפ ןגיוא יד רעטנוא ןרָאװעג טלייוועגסיוא קַאוװמיל

 תונויסנ ערעווש .(ןעמיטש 44 טימ) "דנוב, ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ
 -ולָאװער ןטוואורּפענסױא םעד רַאֿפ טיירגעג עיצולָאװער יד טָאה
 .קַאווטיל .א טסידנוב ןוא רענָאיצ

= 

 טימ ןעמַאזוצ קַאװטיל .א טָאה עקירעמַא ןוֿפ ןרַאֿפקעװא ןייז רַאֿפ

 ערענָאיצולָאװער סָאד , ךובלמַאז ןסיורג ַא טיירגעגוצ ןיקצולַאס .ב .י

 טימ טקילײטַאב ןעוועג ָאד קאווטיל .א זיא ,עיצקאדער ץוח ."דנַאלסור

 ,"עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ ןטכיזסיוא יד, :ןטעברא עסיורג ריֿפ
 ---דנוב רעד, ,"עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטֿפערקביײרט יד, ,"םזירַאצ רעד
 -רעביא ןרעוו ןטעברא עקיזָאד יד ןוֿפ עקינייא ."ףמַאק רָאי קיצנַאװצ
 גנַאל ,טסברַאה ןיא טשרע סױרַא זיא ךוב רעד .ךוב ןיא ָאד טקורדעג
 .ןרָאֿפעגּפָא זיא קַאװטיל .א יו םעד ךָאנ
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 ךָאנ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ ןטכיזסיוא יד ןגעוו קידנביירש
 ,רָאלק ןעוועג זיא ץלַא טינ ואוו קרָאיוינ ןיא ןוא ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 ןרענַאיצולַאװער םעניא ץעגַאל יד טצַאשעגּפָא יוזַא קַאווטיל .א טָאה
 : דנאלסור

 יז ןַאק ןעמ .עלַאיצָאס ןייק טינ ,עשיטילָאּפ ַא זיא עיצולָאװער יד
 ןליוק ןרַאש ןסייה טלָאװ סָאד ,טנעה יד ןיא ןווָאקוילימ ייב ןזָאל טינ
 -ַאטעלָארּפ ןוֿפ עגַאל עלַאמרָאנמוא יד רעבָא .ןלארעביל יד רַאֿפ רָאנ
 גנַאל ךיוא רָאט ץיצולָאװער רעזאושזרוב ַא ןיא עינַאמעגעה רעשיר
 .ןרעיוד טינ

 יד טכערעג טינ ןענייז ,ןטייוו ןוֿפ ןלייטרוא ןענעק רימ טייוו יו,
 -ָאוער רעלַאיצַאס א זיב עגאל יד ןריֿפרעד ןליוו עכלעוו ,סעצנינעל
 ץלַא ןיא זומ ןעמ זא ןעניימ סָאװ ,יד טכעיועג טינ ןענייז סע .עיצול
 סָאד .ןטלַאּפשּפָא ךיז ייז ןלעוװ הלילח רעמַָאט ,ןלארעביל יד ןבעגכַאנ
 ףמאק ןָא ןליוו ןטוג ןטימ עיזַאושזרוב רעד ןבעגקעװַא ןסייה טלָאװ
 ןענייז טכערעג ...גיז ַא ןריא ךָאנ רָאנ ןעמוקאב ןָאק יז סָאװ ,סָאד
 טָאירַאטעלַארּפ רעד זא ,ןליוו עכלעוו ,עזדיאעכשט ןוא ילעטערעצ
 -ָארּפ יד ןרילָארטנַאק ןטַאדלַאס ןוא רעטעברַא ןופ טאר םעד ךרוד לָאז
 ףיוא ןקירד ,סטכער ףיוא ןטערטּפָא יז ןזָאל טינ .גנוריגער עשירָאזיוװ
 ,עיטארקַאמעד רעטסטיירב רעד וצ געוו ןֿפױא סקניל יז ןסיוטש ןוא ריא
 ןבערטש טינ רעבָא ; גנונעדרָא רעזַאושזרוב ַא ןיא ךעלגעמ זיא סָאװ
 -ַארּפ יד ןצריטש טינ ,ךעלגעטמוא לייוורעד ןענייז עכלעוו ,ןקעווצ וצ
 ..."טרָא ריא ףיוא ןלעטש ךיז ןיילַא ןוא גנוריגער עשירָאזיוװ

 -רעטניא-טסידלאוװרעמיצ א -- קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןיא
 ער ַא -- דנַאלסור ןוֿפ קיטילָאּפ רעכעלרעניא רעד ןיא ; טסילַאנָאיצַאנ
 ענעטלאהעגסיוא רעמ ַא טרעדָאֿפ סָאװ ,טסירטנעצ רערענָאיצולָאװ
 -וליא ןָא ;דנַאל ןוֿפ קיטילָאּפ רעד ןיא סרוק ןרעטסעֿפ ַא ןוא גנוטלַאה
 ןיא טינ ךיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא עיצולָאוװער רעלַאיצָאס א ןגעוו סעיז
 ןעוו ,ןקַאוװטיל .א ןוֿפ גנולעטשנייא יד ןעוועג זיא סָאד טָא -- דנַאלסור
 וצ ןכָארּפשטנַא טָאה סָאװ ץיציזַאּפ ַא ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעג זיא רֶע
 עכלעוו ,סעקיװעשנעמ-ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד ןוֿפ גנולעטש רעד
 ."דנוב , ןיא ץיצקארפ עקידנכערּפשטנַא ןַא טַאהעג ךיוא ןבָאה

 ןײיגנ לטיּפַאק

 "ץסייה , עמאס יד ןיא דַארגָארטעּפ ןייק קַאוװטיל .א זיא ןעמוקעג
 "יגער רעד ןגעק סעקיוװעשלָאב יד ןופ ןטירטסיורא עטנֿפָאװַאב .געט
 ןעמונעגמורא זיא דנַאל עצנַאנ סָאד ןוא טָאטש יד .טעיוװָאס ןוא גנור
 -ַאטעלַארּפ ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןֿפמַאק עטסקינייוװעניא ןוֿפ רעקַאלֿפ ןטימ
 סע .ןסקָאװעג רדסּכ זיא סעקיועשלַאב יד ןוֿפ סולֿפנייא רעד .טַאר
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 קיטייצכיילג ןוא ,עװקסָאמ ןיא גנוטַארַאב-הכולמ יד טיירגעג ךיז טָאה

 .עיצולָאװער-רטנַאק רעד ןוֿפ ןטָאש רעד ןסקָאװעג זיא

 ,טייקרעכיז יד ןרױלרַאֿפ טָאה רע .טלקַאוװעג ךיז טָאה קַאוװמיל .א

 רעשיסור רעד ןגעוו קרָאידינ ןיא טדערעג טָאה רע רעכלעוו טימ

 -נוציז יד ףיוא רע טָאה םינינע עשיטילָאּפ עניײמעגלַא ןיא .עיצולָאװער

 ַאנָאיצַאנרעטניא עיצקַארֿפ יד .טרָאװ א ןעמונעג ןטלעז "דנוב, ןוֿפ ןעג
 .ןדַאלעגנייא טינ ןקַאװטיל ןעגנוטַארַאב עריא ףיוא טָאה ןטסיל

 טימ ןקַאװטיל .א ןעמונעגֿפױא ןבָאה דַארגָארטעּפ ןיא םירבח עלַא

 טֿפַארק-רענדער ןוא רעדעֿפ סקַאװטיל ,רעכיז ןעוועג זיא עמ :דײרֿפ

 ןשטנעמ ןיא טיונ יד .ןפוא ןטסעב ןֿפױא ןרעוו טצונעגסיוא ןענעק ןלעוו

 ואוו טרָאד עקַאט ,ץניווָארּפ רעד ןיא טּפיוהרעביא ,סיורג ןעוועג זיא

 "דנוב , ןיא ןרוגיֿפ-טּפױה יד .טבעלעג טָאה גנורעקלעֿפַאב עשידיא יד

 עקירעביא יד ,טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןבײלברַאֿפ רעטייוו טזומעג ןבָאה
 .א"א םעדָא ,קסנימ ,וועיק ןייק ןזָאל ךיז טֿפרַאדעג ןבָאה

 סָאװ -- שטיוװָאמַארבַא .ר טלייצרעד -- עטשרע יד ןוֿפ רענייא

 טנגעגַאב ןבָאה עלַא רימ ןעמעוו ןוא עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא

 זיא רע ןעוו .קַאוטיל רעטלַא רעזדנוא ןעוועג זיא ,דײרֿפ רעתמא טימ

 ייד ,גרוברעטעּפ ןיא "דנוב, ןוֿפ סיֿפָא םעניא ,רימ וצ ןעמוקעגניירַא

 -ניהַא זיא ואוו :טביולגעג טינ ןגיוא עניימ ךיא בָאה ,גוצ ןוֿפ טקער

 ןיא טנָאקעג בָאה ךיא ןעמעוו ,לקנַאי םייח רעטלַא רעד ןעמוקעג

 -עבירעגסיוא םעד טימ -- ןיוו ןיא ןוא ענליוו ןיא ,קסניווד ןיא ,קסנימ

 ענעסירעצ-קידנעטש יד טימ ,ןזיוה עטשטיינקעצ טימ ,לקער םענ

 -נַאגעלע ןא ןענַאטשעג זיא רימ רַאֿפ ? רָאה ענעזַאלעגּפָא טימ ,לוויטש

 רענַאקירעמַא םעיינ םענייש ַא ןיא ןַאמלטנעשזד רענַאקירעמַא רעט
 ,ןגַארק ןסייוו-יינש ַא טימ ,ןזיוה יד ףיוא שטיינק ןֿפרַאש ַא טימ ,גוצנָא

 םעיינ 8 טימ ,רעטלָאנעג א ,רענערָאשעג-רעבױז ַא ,סּפילש םעיינ א

 ָאד רימ .ךיש עקידנעשטשילב טימ ןוא ןלירב ענעדלָאג טימ ,שוילעּפַאק

 -טכַאנ עקיבייא יד ןיא ,געט-רעמוז עסייה יד ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ טנױאוועגּפָא ןיוש ךיז ןבָאה ,טעוװָאס ןיא ןעגנוציז
 טימ ,סעזולב עשיסור ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןיילא ןענייז ןוא ,ץנאגעלע

 .סםעקּפעק-רעטעברַא

 סָאװ ,טקעֿפע םעד טימ ןדירֿפוצ רעייז ןעוועג זיא קַאוטיל רעבָא

 עלַא ןוֿפ ןרעדנואווַאב טזָאלעג ךיז טָאה ,טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה רע

 -יימש ןשרעדניק לסיב ַא ,ןגולקדוויאַאנ ןייז טימ קידנעלכיימש ,ןטייז
 סָאװ ,ןעּפױטנוַאֿפ רעד ,לרעגייז ןייז טימ קידנריצלָאטש ןוא עלעכ
 עכעלטע טימ ןוא ,ןרָאֿפּפָא ןרַאֿפ עקירעמא ןיא ןעקנַאשעג םיא טָאה'מ
 ןיא ךיז ייב טאהעג טָאה רע עכלעוו ,רעלָאד רענַאקירעמַא קילדנעצ

 ."ענעשעק
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 רַאֿפ .גרוברעטעּפ ןיא ןבילברַאֿפ קַאװטיל זיא זיולב טייצ עצרוק ַא

 -עברא, רעד ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע ןבירשעגנָא רע טָאה טייצ רעד

 ;גרוברעטעּפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טציא זיא עכלעוו ,"עמיטש רעט

 עיינ, רעקרָאיײוינ רעד ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע טקישעג ךיוא טָאה רע

 (1917 רעבמעטּפעס) "עמיטש רעטעברַא, 45 רעמונ ןיא ;"טלעוו

 -- "ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא , טעברַא עפיורג ןייז טקורדעגּפָא זיא
 ןקירָאײקיצנַאװצ םעד דובּכל רעמונ רעקידנבוט-םוי ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,קסנימ ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא קַאווטיל .א זיא ןכיגניא ."דנוב , ןוֿפ ייליבוי

 יד וצ .טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ ַארויב יד ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ואוו

 ןעמוקעגוצ זיא ַא"א טַאטשנעזייא-ןידוי ,רּתסא ,לאימחרי רעדילגטימ

 ןעגנַאגעגסױרַא קסנימ ןיא ָאד זיא ןָא ינוי ןוֿפ .קאווטיל .א טציא

 -ברעמ-ןוֿפצ ןרַאֿפ גנוטייצ עכעלגעט ַא יו ," רע קע װ רע ד ,

 וצ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא .טנגעג ןקיד

 קַאװטיל .א ."דנוב, ןוֿפ ןַאגרָא-לַארטנעצ םעניא ןרעוו טלדנַאוװרַאֿפ
 ןעוועג רעטייוו זיא רע ."רעקעוו , םענוֿפ רָאטקַאדערטימ ןרָאװעג זיא
 ןוא טרָאװ טימ ןקריו טנעקעג רעטייוו טָאה רע .ץַאלּפ ןייז ףיוא
 ןוֿפ דילגטימ ַא יו .גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידיא רעד ףיוא טַאט

 םעד רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ עסיורג יד ןגָארטעג רע טָאה .ק .צ

 ."דנוב , ןוֿפ ןוא עיצולָאװער רעד ןוֿפ לרוג ןקידרעטייוו

 -לענש רעד טימ דנַאלסור ןיא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד
 -לָאב רעד ןוֿפ ,רעבָאטקָא ןט25 ןוֿפ גָאט רעד .םליֿפ ַא ןוֿפ טייק
 -ַאטַאֿפ ַא ףיוא טרעטנענרעד ךיז טָאה ,שינערעקרעביא רעשיטסיוועש

 םעד עץגונ סָאװ .טייקלענש רעקידריווקרעמ ַא טימ ןוא ןֿפוא ןשיטסיל

 יד ןיא ןעוועג גנוריֿפנָא יד 1917 טסוגױא ןיא ָאד ךָאנ זיא ,"דנוב

 ןוא עקניל יד רעבָא ."םסעצנָארָאבָא , וליֿפַא ןוא עטכער יד ןוֿפ טנעה

 ןיוש .ןסקָאװעג רדסּכ ןענייז ןעגנומיטש עשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא

 ןיא ןעמיטש יד ךיז ןבָאה וועיק ןיא ץנערעֿפנַאק-טסוגױא רעד ףיוא

 -- םולש ןוא המחלמ ,גנוריגער רעד וצ גנואיצַאב -- ןנַארֿפ-טּפױה יד

 לגילֿפ רעשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא רעד .טֿפלעה ףיוא טעמּכ טלייטעצ

 ןענייז ןכיג ןיא ןוא ,טקרַאטשרַאֿפ רעמ ץלַא ךיז טָאה "דנוב , ןיא

 עטכער יד ןוֿפ ךיוא רָאנ ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוֿפ לייט א רָאנ טינ

 .טקנוּפדנַאטש ןשיטסינומָאק ןֿפױא רעבירַא
 רעד דַארגָארטעּפ ןיא רַאֿפ טמוק 1917 רעבמעצעד ןט15-8 סעד

 -ַאזינַאגרָא 48 ןטַארטרַאֿפ ןענייז סע ."דנוב, ןוֿפ רַאֿפנעמַאזצ רעט8

 ןיוש ךיז ןבָאה רַאֿפנעמַאװצ םעד ףיוא .ןטַאגעלעד 74 ךרוד סעיצ

 -ַאנָאיצַאנרעטניא יד .ןֿפמַאק עטסקינייוועניא עטֿפרַאשרַאֿפ טריֿפעג

 טייהרעמ רעסיורג ַא טימ ןריֿפוצכרוד ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןטסיל

 -לַארטנעצ םעד ןלייווסיוא םייב רעבָא ,עיצולָאזער-װָאטרַאמ רעייז

 -רַאֿפ ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה טעטימַאק
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 .ק .צ םעד ןצעזַאב וצ ףיוא ןטַאדידנַאק עטעטירָאטיוא ןייק טינ ןגָאמ

 -לַא רעצנַאג רעד טעמּכ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רעבירעד זיא סע ןוא

 קַאװטיל .ר ע טלַא רָא ט קי וװ ןוֿפ בָאגוצ ןטימ ,דנַאטשַאב רעט

 :גנוטערטסורַא ןייא ןייק טַאהעג טינ רָאֿפנעמַאזצ םעד ףיוא טָאה

 ,ןעגנוטכיר יד ןופ רעײטשרָאֿפ-טּפױה יד רקיעב טֿפמעקעג ןבָאה סע

 -עגלַא יד ןיא ,ןעוועג טינ םויח רדס ןיא ןענייז ןגָארֿפ עשידיא ןייק

 גונעג טליֿפעג טינ ץלַא ךָאנ קַאװטיל .א םינּפַא ךיז טָאה ןגַארֿפ עניימ

 ,םרידיצעד

 -טיל .קסנימ ןייק ןרָאֿפעג קירוצ קַאװטיל .א זיא גרוברעטעּפ ןוֿפ

 -נָאק עקידנעטש סיוא טייטש ,"רעקעוו, ןיא רעטייוו טעברא קַאוװ

 עיצקַאדער רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד זיא לאימחרי .ןרּתסא טימ ןטקילֿפ

 -ץלַא רעד ןשיוצ םיכוסכיס יד ןכיילגוצסיוא ךיז טימַאב רע ןוא

 לאימחרי .ןקַאוװטיל ןשיטסירטנעצ םעד ןוא רּתסא רעקידנעייג-רעקניל

 -סייוו ןופ "עדַאר, רעד ןיא "דנוב , םעד ןטערטרַאֿפ קַאװטיל ןוא

 .דנַאלסור
 .הליהק רעקסנימ רעד וצ ןלַאװ יד רָאֿפ ןעמוק 1918 לירּפַא-ץרעמ

 יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .עינַאּפמַאק-לַאװ ערעווש ַא ןָא טייג סע

 ייסעמ ץלַא עסַאמ עשידיא עטיירב יד טרעוו דנַאל ןיא ןשינעעשעג

 ןײרַא ךיז טֿפרַאװ קַאװטיל .א .ןטסינויצ יד וצ וצ ךיז טרעה ,רעק

 ױזַא רע טמיווש ָאד .ףמַאקלַאװ םעד ןיא עיגרענע רעצנַאג ןייז טימ

 זיא סע .ךעלנייוועגרעסיוא זיא גלָאֿפרעד ןייז .רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יו

 טלייוורעד ןיילַא זיא רע .טייצ רעקסנימ רעד ןיא דָאירעּפ-ץנַאלג ןייז

 -לעוו ,עיצקַארֿפ רעשידנוב רעסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,הליהק רעד ןיא

 הליהק רעד ןוֿפ גנוציז עטשרע יד .טייחרעמ ןייק טינ רעבָא זיא עכ

 גנוציז ץצנַאג יד .קַאװטיל .א ןוֿפ ףמואירט רעסיורג רעד רעטייוו זיא

 יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ םעד ןוא םיא ןשיווצ לעוד רעֿפרַאש ַא ןַא טייג

 רעכלעוו ,ףמַאקיייוצ רעייז טרעיודעג ןחעש .רעגרעב ר"ד ,םינויצ

 -נדייל רעד .םלוע ןלַאסָאלַאק ַא ןוֿפ טייהנזעונָא רעד ןיא ןַא טייג

 .שיאערבעה-שידיא ,םזינויצ םורַא זיא ףמאק רעכעלטֿפַאש

 ןַא ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק גנומיטש עשיטילַאּפױײמעגלַא סקַאװטיל .א

 ,"טלעוו רעיינ, רעקרָאידינ רעד ןיא ןעניֿפעג רימ ןכלעוו ,לקיטרַא

 רעקסנימ םעד ןוֿפ טקורדעגרעביא סינּפַא ,1918 ץרעמ ןט15 ןוֿפ ,11 'נ

 "דיוועג זיא ןוא "תויח-ןשטנעמ, ךיז טֿפור לקיטרַא רעד ."רעקעוו}

 ןסָארטַאמ יד ןעוו ,גרוברעטעּפ ןיא טנעדיצניא ןקירעיורט םעד טעמ

 סע, .ןינָאכוד לַארענעג םעד ןסָאשרעד ןֿפוא ןלַאטורב ַא ףיוא ןבָאה

 ַא ,עיצולָאװער רעד ףיוא -- קַאװטיל .א טביירש -- קעלֿפ א זיא

 המיא ןַא ןָא טּפַאכ סע .שטנעמ ןעמַאנ םעד ףיוא קעלֿפ רעצרַאװש

 רָאי בלַאה ַא ןוא יירד ןליֿפ וצ ןבעגעג ךיז טַאה ָאד ...דנַאלסור רַאֿפ

 רעכָא .ןטַאנָאמ עטצעל יד ןוֿפ רעגנוה רעד רָאג ,טיונ יד רָאג ...גירק
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 עכלעוו ,סעקיװעשלָאב יד ךיוא ןבָאה םעלא םעד ןיא קלח ןסיורג ַא
 טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,ןטקניטסניא עקירעדינ יד טהֿפנחעג ןבָאה
 עטסכעה יד -- ליוק יד ,טכַאמ עטסכעה יד זיא זיּפש רעד זַא ,ןסַאמ יד
 ןֿפרעגסױרַא ןבָאה םירבח ענייז טימ ָאקנעלירק ...טייקיטכערעג
 ןרױלרַאֿפ ייז ןבָאה טציא ןוא עיכרַאנַא ןוֿפ ןטֿפערק ערעטצניֿפ יד
 רַאנ ,ןזיּפש יד ןריֿפ סעקיועשלָאב יד טינ .ייז רעביא טֿפַאשרעה יד
 טינ ךיז ןרָאט רימ ...סעקיװעשלָאב יד ןריֿפ ןזיּפש יד ,טרעקרַאֿפ
 ץלַא ,ךשוח רעד רעטכידעג סָאװ .שואי ןוֿפ ליּפעג םעד ןבעגרעטנוא
 םעד ןטֿפערק עלַא ...ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא ןייז ןֿפרַאד רעסערג
 רעד ןטֿפערק עלַא .ןסַאמ ערעטצניֿפ יד ןיא היח רעד ןגעק ףמַאק
 עטכאוורעד יד ןיא ןשטנעמ ןדנֿפמעק ןעײרֿפ םעד ןוֿפ גנואיצרעד
 ."דנַאלסור ןוֿפ רעקלעֿפ

 ןעמוקעגסיוא ןקַאװטיל .א זיא םישדח עכעלטע טימ רעטעּפש
 תויחךשטנעמ יד ןוֿפ םיעוּתעּת םישעמ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןעז וצ
 ...עכלעזא | ַא ןוא ןטרַאקײײטרַאּפ ט י מ

* 

 רעשידיא רעניארקוא רעד וצ טיירגעג וועיק ךיז טָאה לייוורעד
 1918 רעבמעווָאנ גנַאֿפנָא .גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעקילייוװטייצ
 ןענייז עניארקוא ץנַאג רעביא .ןענעֿפע ךיז טפרַאדעג ןיוש יז טָאה
 עלַא .גנורעקלעֿפַאב רעשידיא רעד ןשיווצ ןלַאװ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 -ידנַאק רַאֿפ תוחוּכ עטסעב ערעייז טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןעײטרַאּפ
 ןיא ןלאוו ןעמוקעגרַאֿפ ןענייז ןצנַאגניא .גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןטַאד
 ,רענעמטַאר 2663 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןלַאװ יד ןיא ;תוליהק 8
 ןעמוקאב טָאה "דנוב , רעד .רעלייוו 209,128 ןטָארטרַאֿפ ןבָאה עכלעוו
 -ץלעד 49) ןטסינויצ יד ךָאנ עיצקַארֿפ עטסערג יד -- ןטאגעלעד 8
 ,טַאגעלעד א רַאֿפ ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא קַאוװטיל .א ךיוא .(ןטַאג
 םעניא טקילײטַאב ךיז ןוא וועיק ןייק ןעמוקעג עקַאט זיא רע ןוא
 .טנעמאלרַאּפרָאֿפ ןשידיא .ג .א

 גנולמַאזרַאֿפ רעלאנַאיצַאנ רעד ןוֿפ עיצקַארֿפ רעשידנוב רעד ןיא
 .לָאר ענעעזעגנָא ןוא עקיטכיוו רָאג זיב ַא טליּפשעג קַאװטיל .א טָאה
 ןוֿפ עיצארַאלקעד רעד ןוֿפ טקעיָארּפ םעד טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע
 עירול-טרעבלא ךרוד ןרָאװעג טנעיילעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,"דנוב,
 -ַארּפ רעקיזָאד רעד .גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ םונעלּפ ןֿפױא
 ףיוא ןרָאװעג טכַארטַאב רעירֿפ ,ךיז טריֿפ סע יו ,זיא סקַאװטיל טקעי

 ,גנוניימ סנעמעלא ןעוועג זיא סע ןוא ,עיצקַארֿפ רעד ןוֿפ גנוציז א
 -דנַאטש ןשיטילָאּפ ןוֿפ ייס ,טנעמוקָאד רערשברעדנואוו א זיא סע זַא
 ערעדנוזַאב ןבָאה ,יאדווא .טרעוו ןשירארעטיל ןייז ןוֿפ ייס ,טקנוּפ

102 



 דצ ,ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטעגנײרַא עיצקַארֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ

 רעד טימ טרעהעגסיוא ןגָאלשרָאֿפ עלַא טָאה קַאווטיל .א .וו"ַאא ןבָאג

 ןופ ןמיס םוש ןָא ,טייקידלודעג ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא רעטסערג

 עקינייא טָאה רע ביוא ןוא .עבילטסבלעז ןוא עיציבמַא רעשירבחמ

 ןָאטעג ךיוא סע רע טָאה ,שלַאֿפ רַאֿפ סָאד ןטלַאהעג ,ןֿפרָאװעגּפָא ןכאז

 -ץביא ןַא ןעוועג ןטַאגעלעד ךס ַא רַאֿפ זיא סָאד .קיטומטוג ,קיאור

 .א זַא ,גנולעטשרָאֿפ רעשלַאֿפ רעד ייב ןעוועג ןענייז ייז : גנושאר

 -נוניימ סמענעי וצ ץנַארעלָאט ןָא ,שטנעמ רערעווש א זיא קַאוװטיל
 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ עסיורג יד טליֿפעג טָאה קַאװטיל .א רעבַא .ןעג

 ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןצעש וצ טסואוועג טָאה רע ,טנעמַָאמ םענוֿפ טייק
 ןבָאה סָאװ ןוא רעטרע יד ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטאגעלעד יד
 עיצולָאװער רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןגָארטעגסױא סעציילּפ ערעייז ףיוא
 .טייקכעלניילק עדעי דמערֿפ ןעוועג זיא םיא .סָאג רעשידיא רעד ףיוא

 טנעיילעג יז זיא ױזַא ןוא טרעסעבעגסיוא עיצַארַאלקעד יד טָאה רע
 ףיוא יו עקניל יד ףיוא םשור ןלַאסָאלָאק ַא טכאמעג טָאה יז .ןרָאװעג

 .עטכער יד
 -קַארֿפ רעד ןוֿפ םירבדמה שָאר רעד ןעוועג ךיוא זיא קַאוװטיל .א

 יָאק םעד טַאהעג טָאה רע .ןעגנולמַאזרַאֿפ ץניימעגלא יד ףיוא עיצ
 ןיא ןײטשדלָאג .א ןוֿפ ןסיזעט יד ןגעק .םזינויצ םעד ןגעוו טארעֿפער
 -םולש םעד ףיוא ןעגנורעדָאֿפ עשיטסינויצ יד ןגעוו טַארעֿפער ןייז
 -םולש רעד זַא ,הנעט יד טקורעגסױרַא קאווטיל .א טָאה -- סערגנָאק
 סָאװ ,ךאז אזא ןוֿפ רָאנ ץנעטסיזקע יד ןרעכיז ךָאד ןַאק סערגנַאק
 .טשינ ךָאנ טריטסיזקע סָאװ ךַאז ַא ןוֿפ טשינ רעבָא ,ןיוש טריטסיזקע
 םענוֿפ ןעמעלבָארּפ ערעדנַא עלַא זַא ןטלאהעג רעבירעד טָאה רע
 סָאװ ,ןעגנורעדָאֿפ יד רעדייא ,רעקיטכיוו ךס 8 ןענייז ןבעל ןשידיא
 ,"דנוב , םעד עגונ סָאװ .סערגנַאק-םולש םוצ ןרעוו טלעטשעגוצ ןלָאז
 טימ "דנוב, ןוֿפ גנודניברַאֿפ רעקידנעטש רעד ףיוא ןזיוועגנָא רֶע טָאה
 ריא ףיוא ,רעקלעֿפ ערעדנַא יד ןוֿפ גנונעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד טימ ןוא ,טציא ךיוא ךיז רע טריטנעירָא
 ןעוו ,ןדנעוו ךיז ייז וצ ןוא גנודניברַאֿפ יד ןטלַאהנַא רע טעוװ ןעייט
 .ןייז קיטיונ טעוװ סע

 -ַאב םיא זיא ָאד ןוא ,וועיק ןיא ןבילברַאֿפ ןיוש זיא קַאווטיל .א
 -ערעקרעביא עשיטילָאּפ עקילָאצליֿפ יד ןכאמוצכרוד ןעוועג טרעש
 יד ןשיווצ ןעגנוטסעמרַאֿפ יד ,גירק-רעגריב ןעמאזיורג םעד ,ןשינ
 יועשלָאב עטריטנעירָאשיסור יד ןוא ןטסילַאנַאיצַאנ רעניארקוא
 -ַאב רעשידיא רעד ןוֿפ תוטיחש עכעלקערש יד רקיע רעד ןוא ,סעק
 עטריזינַאגרָא ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ -- דנַאל ןצנַאג ןרעביא גנורעקלעֿפ
 יװָאש-שיטסיכרַאנַא ןוא ץלַאנָאיצַאנשהכולמ ,עטריזינַאגרָא-טינ ןוא
 .סעדנַאב עשיניַארקוא עשיטסינ
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 רעד ןופ ןרָאי יד רַאֿפ טָאה עניארקוא ןיא גנוגעווַאב עשידנוב יד
 יּפלכ ייס ץוח יּפלכ ייס ,עטכישעג עכייר ַא טכַאמעגברוד ץיצולָאװער
 -רענָא רעד .יונעג םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טרָא סָאד זיא ָאד טינ .םינּפ
 השמ ןעוועג ָאד זיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןוֿפ רעריֿפ רעטנעק
 רעטייוו סָאװ ןענייז טפַאשרעדילגטימ רעד ןוֿפ ןעגנומיטש יד .סעֿפַאר
 עשינירקוא יד ןוֿפ גנוריפ עקיטכערטרעדינ יד .רעקניל ץלא ןרָאװעג
 -רַא עשידיא יד טּפוטשעג טָאה ןַארוילטעּפ טימ שָארב רעקיטילָאּפ
 -טסוגיוא רעטנַאמרעדנביױא רעד ףיוא ןיוש .סקניל רעמ ץלא רעטעב
 ןזיועגסױרַא ךיז טָאה 1917 ןיא "דנוב , רעניארקוא ןוֿפ ץנערעֿפנַאק
 -נומיטש עשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוֿפ סקואוו רענעדיישטנא ןא
 .ר ךרוד ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד :ןעג
 -עג זיא סעצנָארָאבָא יד ןוֿפ רעטערטרֿאֿפ רעד ןוא ,שטיווװָאמארבא
 -יטש 24 ןעמוקַאב טָאה עטשרע יד ןוֿפ עיצולָאזער יד .סעֿפַאר .מ ןעוו
 רעד ייב ךיז ןבָאה ייברעד ,27 -- ץטייווצ יד ןוֿפ עיצולָאזער יד ,ןעמ
 יד ןעװעג ןעניז סָאד .ןטאגעלעד 16 ןטלַאהעגּפָא עגַארפ-טנורג
 רעד ןוֿפ לרוג םעד טרידיצעד רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,עקידלקַאװ
 .גנוגעוַאב רעשידנוב

 ,טגָאזעג ןיוש יו .סיורג ןעוועג ןענייז "דנוב , ןוֿפ ןסולֿפנייא יד
 23 טריפעגכרוד גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ "דנוב , רעד טָאה
 -ָאד יד רעבָא .רעלייוו 37,704 ןטָארטרַאּפ ןבָאה עכלעוו ,ןטאגעלעד
 ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרַאֿפ ,ךעלטנגייא ,ןיוש ןענייז ןלאװ עקיז
 עג זיא עיצַאזינַאגרָא רעוועיק יד .עיצולָאװער רעד ןוֿפ הדירי רעד
 ןוש זיא טציא .ךײרלָאצ ןוא קרַאטש רעייז טייצ עסיוועג א ןעוו
 ןבָאה וועיק ףיוא .יקסדַאּפָארָאקס ןוֿפ שינערעקרעביא רעד ךָאנ ןעוועג
 ןֿפױא טקירדעג ןבָאה סעקיוועשלָאב יד .סנקלָאװ ערעווש ןבילקעג ךיז
 קינייװעניא ,שיטַאמָאלּפיד ,שיגעטַארטס -- ןטייז עכעלטע ןוֿפ דנַאל
 -לץֿפַאב רעשידיא רעד רעביא .טֿפַאשרעטעברַא רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא
 רעד ןוֿפ ךעלטשער יד .ןעמָארגָאּפ ןוֿפ ףלח רעד ןגעלעג זיא גנורעק
 .רָאה א ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז עימָאנַאטױא רעלַאנָאיצַאנ-רוטלוק
 .עיצארַאלקעד:רוֿפלַאב רעד ףיוא טלעטשעג ץלַא ןבַאה ןטסינויצ יד
 עטיירב יד רַאֿפ .טריטנעירָאזעד ןעוועג זיא ץנעגילעטניא עשידיא יד
 עקיצנייא יד יו טניישעג רעמ ץלַא ײמרַא עטיור יד טָאה ןסַאמ
 .תוטיחש עטנענַאמרעּפ עכעלרעדיוש יד ןוֿפ גנוזיילסיוא

 ,דנַאלשטייד ןיא עיצולָאוװער יד רַאֿפ טמוק 1918 רעבמעווַאנ ןיא
 סָאד ,ןטַאדלָאפ ןוֿפ טַאר רעשטייד ַא סיוא ךיז טעדליב וועיק ןיא
 רעמ ךַָאנ טקריוו ץלַא .דנַאל ןוֿפ סױרַא ךיז טיצ רעטילימ עשטייד
 -יטש עשיטסינומָאק ןוא ערענָאיצולָאװער יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ףיוא
 ןעגנונעֿפָאה יד ךיז ןקרַאטש סע :רעטעברַא עשידיא יד ייב ןעגנומ
 ןביולג רעד ךיז טקרַאטש סע ,עיצולָאװער רעשיאעּפָאריײא רעד ףיוא
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 ןוא .גנוריגערדױטַאר רעװקסָאמ רעד ןיא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא

 רעשידנוב רעד ןוֿפ גנוטלַאּפש רעד ןוֿפ בײהנָא רעד ךיוא זיא סָאד

 טלקייק סעֿפַאר .מ רעטכער ןוא ץעינָארַאבַא רעקיטכענ רעד :ײטרַאּפ

 ווְקיִק ןיא ָאד ןיוש ןענייז רעבמעווָאנ ןיא .סקניל ףיוא רעמ ץלַא ךיז

 ,ןסעפַאר ןוֿפ טריֿפעגנַָא ,עקניל א ענייא : "דנוב, ןוֿפ סָארויב ייווצ

 עטנלָאנ ץנייז ;ןקַאװטיל .א ןוֿפ טריֿפעגנָא ,עטכער א עטייווצ יד

 זיא ךָאנ .א"א ןיקטע ,קַאװיּפס .ב ןענייז רעציטש ןוא רעטעברַאטימ

 "עניא יד רעבָא ,ןטלָאּפשעג טינ לעמרָאֿפ "דנוב, ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא יד

 עג ןעגנואיצַאב יד ,סיורג רעייז ןענייז ןעיירעטיירטש עטסקינייוו

 לייוורעד טּפַאלק וועיק ןוֿפ ןרעיוט יד ןיא .טגנערטשעגנָא קידלַאװ

 ,עירָאטקעריד יד ,גנוריגער עשיניַארקוא ערענָאיצולָאװער עיינ יד

 רעבמעצעד ןט16 םעד .בגא ָאד טָאה יז ןוא ,עציניוו ןיא טציז עכלעוו

 עכלעוו ,עימָאנָאטױא עלַאנַאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ יד טלעטשעגֿפױא-קירוצ

 ןצנַאגניא קירוצ םישדח רָאּפ ַא טימ טָאה יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה

 טעװ םע ױזַא יו ,םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא ךס א זיא טציא .טֿפַאשעגּפָא

 רענָאיצולָאװער ןייז טעװ יז ליֿפױו ףיוא ,עירָאטקעריד יד ןריֿפ ךיז

 -רעירֿפ יד ןוֿפ ןיוש ןסייוו רימ .קיטילָאּפ רעצנַאג ריא ןיא ןטלַאהעגסיוא

 סע ןוא ,ןקַאװטיל .א ןוֿפ ןעגנואיושנָא ןוא ןעגנומיטש יד ןטייז עקיד

 "יטירק יד טָא ןיא גנוטלַאה ןייז ןלעטשוצרָאֿפ רעווש טינ ךיז זיא

 .געט עש

 .ועיק ןיא ןיירַא עירָאטקעריד יד זיא 1918 רעבמעצעד ןט9 םעד

 -לַאיצָאס רעד לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה עירָאטקעריד רעד ןיא

 -ָאוער רעטנוא ןעגנַאגעג זיא גנוריגער יד ,ָאקנעשטיניוװ טַארקָאמעד

 גנומיטש יד זיא ןזיירק עשידיא רעוועיק יד ןיא .ןעגנוזָאל ערענַאיצול

 ןבָאה "עטקיניײארַאֿפ, יד ןוא "דנוב , רעד ,עשיטסימיטּפָא ןֿא ןעוועג

 -ַארגעלעט-סגנוסירגַאב עשיטיסאיזוטנע עירָאטקעריד רעד טקישעג

 .ןטרַאװ גנַאל ךיז ףיוא טזָאלעג טינ םָאה גנושיוטנַא יד רעבָא .סעמ

 -טעּפ ןעוועג זיא עירָאטקעריד רעד ןיא תיבה-לעב רעשיטקַאֿפ רעד

 ןרעטניה רע טָאה סעקיוועשטיס יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא ,ַארויל

 יד .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טריֿפעגכרוד ָאקנעשטיניוו ןוֿפ ןקור

 עשיניַארקוא-טינ יד ,ךַאװש ןעוועג ןענייז ןטסילַאיצָאס עשיניַארקוא

 יד ןוֿפ קורד רעד ,ןטלָאּפשעצ ךעלרעניא ןעוועג ןענייז ןטסילַאיצַאס

 עירָאטקעריד רעד ןיא עיצקַאער יד .קרַאטש ןעוועג זיא סעקיװעשלָאב

 ןבָאה ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער יד ןוא ,טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה

 .טּפעװעגסױא רעמ ץילַא ךיז

 -סעֿפַאב ןכָאנ ןוא וועיק ןעמענרַאֿפ ןכָאנ םורַא שדוח א ןיא ןיוש

 רעד ןוֿפ ץנעדנעט עקיזָאד יד זיא ,עניארקוא ץנַאג ןיא ךיז ןקיט

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיא יד זַא ,רָאלק ױזַא ןעוועג ץעירָאטקעריד

 ןוֿפ ןוא תוליהק יד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ ערעייז ןֿפורעגּפָא ןבָאה ןעייט
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 רדסּכ טָאה ץעירָאטקעריד יד .ןעגנוטלַאװרַאֿפטסבלעז עשיטָאטש יד
 ןלָאז ייז ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד טימ טלדנאהרעטנוא
 טקנוּפ ,רעבָא .גנוריגער רעד ןיא רעטסינימ ןשידיא ַא ןעמיטשַאב
 רעפרַאש ןיא ןבילבעג ךיוא ייז ןענייז ,ןטסילַאיצָאס עשיסור יד יוװ
 ,"דנוב , רעד -- עלא ךַאנ ןענייז לייוורעד .גנוריגער רעד וצ ץיציזָאּפָא
 עלַא :קימיטשנייא ןעוועג -- ןויצ-ילעוּפ יד ןוא עטקינײארַאֿפ יד
 ךיז טעוװ סע ןמז לּכ ,עירָאטקעריד יד ןציטש וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה
 -עװַאכ-רעטעברא רעניארקוא רעד עגונב קיטילָאּפ ריא ןרעדנע טינ
 -ַאטילימ יד וצ עגונב רקיע רעד ןוא דנַאלסור-ןטעװַאס ץעגונב ,גנוג
 -קעריד יד ןטלאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעקישטשמָארגָאּפ עשיטסיר
 יד ןוֿפ ןעגנוטאראב עמאזניימעג יד ףיוא .טֿפַאשנגנַאֿפעג ןיא ץעירָאט
 :סָארויב עדייב ךרוד ןטָארטרַאֿפ ןעוועג "דנוב , רעד זיא ןעײטרַאּפ
 -סיוועשנעמ יד ,סעֿפַאר ןוא ץֿפה ךרוד עיצקַארֿפ עשיטסיוװעשלָאב יד

 ,םעד טימ ךיז סע טָאה טקידנעעג .ןקַאוװטיל .א ךרוד עיצקַארֿפ עשיט
 -קיניײארַאֿפ , יד טימ "דנוב , םעד ןטַאררַאֿפ ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד זַא
 רעטמסינימ ןשידיא א יו יקצואווער .א ןקיש וצ ןסָאלשַאב ןוא "עט
 .עירָאטקעריד רעשירוילטעּפ רעד ןיא

 ;סערגנַאק-טעברא ןא ןעמוקעגרָאֿפ וועיק ןיא זיא 1919 בײהנַא
 -רעטנוא עשילַארָאמ ןוא גנומיטש ןרעוו ןֿפַאשעג טֿפרַאדעג טָאה ַאד
 ןענייז ,סערגנַאק ןֿפױא ,ָאד ךיוא .עירָאטקעריד רעד רַאֿפ גנוציטש

 ץקניל יד טָאה ייברעד ,"דנוב, ןוֿפ סעיצקַארֿפ עדייב ןטָארטעגסױרַא
 -לָאב ןטימ קידנעטשלוֿפ ךיז טריזירַאדילָאס יז זַא ,ןדלָאמעג עיצקַארֿפ
 .א טדערעג טָאה ץיצקַארֿפ רעטכער רעד ןוֿפ ןעמַָאנ ןיא .םזיוועש
 -םיוא ןעוועג זיא עדער ןייז ,שיסור ןטוג א טדערעג טָאה רע .קַאוװטיל
 רעקיטיײזלַא ןַא טימ ,טעדנירגַאב טוג ןוא רָאלק שיטילָאּפ ,טנכייצעג
 יטלָאמעד ןיא עיצַאוטיס רעצנַאג רעד ןוֿפ גנוצַאשּפָא רעקיטכיר ןוא

 -ַאכ טריֿפעג ךיז טָאה סערגנַאק רעצנַאג רעד םגה .עניארקוא רעק
 ןקראטש רָאג ַא טזָאלעגרעביא עדער סקַאװטיל .א טָאה ,שיטָא
 .קורדנייא

 רעשילרעטסיוא ןַא טימ ןעגנַאגעג ןענייז ןשינעעשעג יד רעבָא
 זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .קיגָאל רעטסקינייוועניא ןוא טייקלענש
 -רַאֿפ -- (1919 רַאורבעֿפ ןטפ) וועיק ןיא ןעוועג ײמרַא עטיור יד ןיוש
 דעק עשיטסיוועשלָאב עקיטרָא יד ןוֿפ ףליה רעד ןָא טינ ,ךיז טייטש

 -רָאֿפ ַא וצ ןיוש טמוק רַאורבעֿפ ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ךעלרעמ
 ףיוא :"דנוב , ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעוועיק רעד ןיא גנוטלַאּפש רעלעמ
 -ילגטימ 97 טמיטשעג ןבָאה גנולמַאזרַאֿפײײטרַאּפ רעניימעגלַא רעד
 ךיז ןבָאה 11 ,רעטכער רעד רַאֿפ 79 ,גנולעטש רעקניל רעד רַאֿפ רעד
 -דנאל א ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1019 רַאורבעֿפ ןט18 סעד .ןטלַאהעגּפָא
 .ןטַאגעלעד 28 ןצנַאגניא ןעמוקעג ןענייז סע ,"דנוב , ןוֿפ גנוטַארַאב
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 -רָאֿפ ןיוש ןענייז ווַאלסָאנירעטַאקעי ןוא ווָאקראכ ,סעדָא ןיא ךיוא

 -לַאּפש ַא וצ ןעמוקעג זיא טציא .ןעגנוטלַאּפש "דנוב, ןיא ןעמוקעג

 זיב ןטרַאװ טגײלעגרָאֿפ ןבָאה עטכער יד .בַאטשפסַאמדדנַאל ןיא גנוט

 ןֿפױא ןרָאװעג ןֿפורעג זיא עכלעוו ,"דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנַאק רעט1 רעד

 ןייגנייא טלָאװעג טינ ןבָאה עקניל יד רעבָא .קסנימ ןיא ןירעמ ןט6

 ַא טריאוטיטסנָאק וועיק ןיא ךיז טָאה ץרעמ ןטשרע םעד .םעד ףיוא

 יעג זיא ָאד ןוא ,דנוב ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עקניל יד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק

 "דנוב , רעד .(דנובמָאק) "דנוב רעשיטסינומָאק, רעד ןרָאװעג ןֿפַאש

 .ןטלָאּפשעג לעיציֿפָא ןעוועג זיא עניארקוא ףיוא
 ןקַאווטיל .א רַאֿפ טייקיטעט ןוֿפ דלעֿפ סָאד ןעוועג זיא סָאד טָא

 דָאירעּפ רעטסרעטיב רעד ןעוועג רשֿפא זיא סע .טייצ רענעי ןיא

 ןרעטנוא ,"דנוב, ןוֿפ דניײרֿפ עטלא ענייז ןָא ,םאזנייא .ןבעל ןייז ןיא

 -נורידרַאבמָאב ןוא ןשינערעקרעביא ץקידנעטש ןוֿפ טנעמינַאּפמַאקַא

 ןוֿפ רעֿפסָאמט8 ןא ןיא ,וועיק ןיא םָארגָאּפ א רַאֿפ קערש ןיא ,ןעג

 טינ ןעמ טָאה ירֿפ רעד ןיא ןעוו ,טײקיזָאלטֿפַאהדנַאטש רעטולָאסבַא

 ןקידנערַאֿפ רעוט ןוא רבח רענעבעגעג רעד טעװ ױזַא יו ,טסואוועג

 ץלָאטש ןגָארטעג קַאװטיל .א טָאה --טנוװָא םוצ שיאיײטרַאּפ-שיטילַאּפ

 .ײטרַאּפ רעטלַא ןייז ןוֿפ ןָאֿפ יד

 רע טָאה ,בַאטש ןשידנוב ןיא לַארענעג רעקיצנייא רעד ןבילבעג

 רעוועיק יד .ןגעמרַאֿפײטרַאּפ םעד ןטיה וצ יווװ טסואוועג רעבַא

 יו ,טנייה זיב ךָאנ ןעקנעדעג טייצ רענעי ןוֿפ רעוט עשיטסילַאיצַאס

 -רַאֿפ רעסיוועג ַא ףיוא ןטלאהעג ךיז טָאה קַאװטיל .א ,לשמל ,ױזַא

 רעד ןוֿפ רעריֿפ םעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגֿפױנוצ זיא סָאװ ,גנולמַאז

 ןעוו ,ןלַאֿפ עקילָאצליֿפ ענעי ןוֿפ םענייא ןיא גנולײטּפָא רעשירעטילימ

 םענוֿפ רעריֿפ רעקיזָאד רעד .וועיק ןעמונרַאֿפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד

 ץלַא ןגייצרעביא יו ,טלָאװעג שרעדנַא טינ טָאה "לעידטָא יבָאסָא,

 יז זַא ,ןטסילַאיצָאס םינימ עלַא זיב ןלַארעביל יד ןוֿפ --- ןעגנוטכיר

 קעווצ םעד וצ טָא .סעקיװעשלָאב יד טימ ןטעכרַאטימ אקווד ןֿפרַאד

 -טָאטש ןוֿפ לַאז ןיא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןֿפוררַאֿפ רֶע טָאה

 ןבָאה דלַאב .השרד עקידנכערּפשטנַא ןא ייז רַאֿפ ןטלַאהעג ןוא ,טָאר

 רעטשרע רעד .רעײטשרַאֿפײײטרַאּפ יד ןוֿפ סרעֿפטנע יד ןבױהעגנָא ךיז
 רענעכָארקעצ ַא ,טעטיסרעווינוא ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ַא טדערעג טָאה
 ,טכַאמ רעיינ רעד רַאֿפ ןעיירד ןיא ןגיובעג ךיז טָאה רֶע ;לארעביל

 -טיל .א ןעוועג זיא רענדער רעטייווצ רעד .טהֿפנחעג קידריוומוא ןוא

 זיא ןטלַאהעגסױא שיטילַאּפ ,שיטסַאקרַאס ,גולק ,ףרַאש ,קיטומ .קַאװ
 -טימ גנודַאלנייא יד ןֿפרָאװעגּפָא טָאה רע .עדער סקַאװטיל .א ןעוועג
 -עגֿפױא טָאה רע ןוא ,טכַאמ רעשיטסיוועשלָאב רעד טימ ןטעברַאוצ
 .גנוריֿפ ןוא קיטילָאּפ רעשיטסיוועשלָאב רעד ןוֿפ דליב סָאד טלקיוו

 רענדער ןייק רעמ .ןרָאװעג טריציֿפירטקעלע זיא גנולמַאזרַאֿפ יד
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 ,ןריולרַאֿפ ןעוועג ןענייז רעריֿפ-ַאקעשט יד .טדערעג טינ ןיוש ןבָאה
 -- טסואוועג ןבָאה ייז ,ןָאט וצ רעטייוו סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה ייז
 ,עטלמַאזרַאֿפ עלא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טליּפשרַאֿפ קידנעטשלוֿפ ןבָאה ייז
 ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד .טכַאלש עסיורג ַא ןריולרַאֿפ
 טָאה עמ .ןגָארט וצ טנעה יד ףיוא ןקאווטיל ןעוועג טיירג ןענייז
 ןוא .טרעהעג טינ ץדער אזא ךָאנ טָאה עמ :טדערעג ךיז ןשיווצ
 :וצ ייז ןביג ,עדער יד טנייה זיב ןעקנעדעג סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאֿפ
 טָאה וועיק ץנַאג .טרעהעג טינ ץדער ַאזַא טלָאמעד טניז ןבָאה ייז
 -- טסואוועג טָאה עמ .גנוטלַאה ןוא עדער סקַאווטיל ןגעוו טסעומשעג
 ןבעגעגּפָא "דנוב , רעד טָאה סָאד ,"דנוב , ןוֿפ גנולעטש יד זיא סָאד
 -סיוא קַאווטיל .א ךיז טָאה גנולמַאזרַאֿפ רעד ךָאנ .עיצַארַאלקעד ןייז
 יד תעב .טריטסערא טינ םיא טָאה עמ .טייצ עסיוועג ַא ןטלַאהַאב
 ןשירַאצ םייב לָאמַא יו טקנוּפ ,וועיק ןיא ןעמישזער עשיטסיוװעשלָאב
 טייקשהירב עקידריווקרעמ א ןזיועגסױרַא קַאוװטיל .א טָאה ,םישזער
 יעגנָא רדסּכ ןענייז םורא .ןרעוו וצ טריטסערַא טינ טייקידלזמ ןוא
 ןסעזעג זיא עמ .ערעדנַא ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ ןטסערא ןעגנַאג
 "ןדַאלנייא , ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ץמ ,סָאװרַאֿפ א ןָא גנַאלנכָאװ
 טינ וועיק ןיא לָאמ ןייא ןייק רעבָא זיא קאווטיל .א .אקעשט ןיא
 רָאי ןט20-19 ןיא לָאמ ןייא ןרָאֿפעג רע זיא ןוא .ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ
 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ גנוטַארַאב רעלַאנעלמוא ןַא ףיוא

 קאווטיל ןייא ,ןרָאװעג טריטסערַא גנוטַארַאב יד זיא ,ווָאקרַאכ ןייק
 ןעז ןייג ףראד רע -- ןלַאֿפעגנייא דָארג זיא םיא .ןרָאװעג לוצינ זיא
 װָאקרַאכ ןייק געוו ןֿפױא קַאוװטיל טָאה ,בגא .עטנַאקַאב ַא סעּפע
 ןטאגעלעד עּפורג א טימ ןעמַאזוצ :גנובעלרעביא עסיורג ַא טאהעג
 ןסיורג םעד טכוזַאב ָאד ןוא ץווַאטלָאּפ ןיא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה
 קיטשירֿפ ןסעגעג םיא ייב ,ָאקנעלָארָאק .לוו רעֿפמעק ןוא רעביירש
 .העש עכעלטע טכַארברַאֿפ םיא טימ ןוא

 וועיק ןיא ןבעל סקַאװטיל ןעוועג זיא רעווש רעיוהעגמוא ,רעווש
 ןכָאו רָאּפ עדעי ךיז טָאה טכַאמ יד ןעוו ,טייצ רעקיזָאד רעד ןיא
 םעד ןיא ךיוא .טיונ ןוא רעגנוה טשרעהעג טָאה םורַא ןוא ,טשיוטעג
 ןוא סוֿפיט טשרעהעג טָאה םורַא :לזמ סיורג טַאהעג רע טָאה טרּפ

 ,ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ סרעדנוזַאב ,ןשטנעמ .ןטייהקנַארק ערעדנַא
 -ראֿפ ןעוועג יו ױזַא זיא םזינַאגרָא סקַאוװטיל .ןגילפ יו ןלַאֿפעג ןענייז
 ,טקעטשעגנָא טינ ךיז ,טקנערקעג טינ לָאמ ןייא ןייק .טֿפושיּכ

 ,עסאקײטרַאּפ רעטסוּפ ַא ייב ,ןבעל םוצ ןעלטימ עלעירעטַאמ ןָא
 דגב ןדעי ןסירעצ גנַאל ןיוש ,טָאטש ןיא ןעגנוגנידַאב-רעגנוה ייב
 טָאה ױזַא טָא -- עקירעמַא ןוֿפ טכַארבעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ
 -רַאֿפ עשיטילָאּפ רַאֿפ ארומ רעקידנעטש ןיא .קַאוװטיל .א טבעלעג
 זיא -- רעציזַאב-טכַאמ עקידנגרָאמ ןוא עקיטנייה יד ןוֿפ ןעגנונלָאֿפ
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 טפָא ץנַאג .ןטלַאהַאבוצסױא ךיז ןכָאװ ןוא געט ןעמוקעגסיוא םיא

 .בולק ןשידנוב ןיא ןֿפָאלש ןבילברַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ךָאנ רע זיא

 ןייא טינ טכַארברַאפ רע טָאה ןשיט ןוא קנעב עליוה יד ףיוא ָאד

 ן8מ רָא ק .ע רימ טנָאמרעד -- ריא טקנעדעג יצ , .טכַאנ ץזָאלֿפָאלש

 ןבילבעג עדייב ןענייז רימ ואוו ,בולק ןשידנוב ןיא דָאזיּפע םעד --

 ןיא טעּפש ןעוועג זיא'ס ...סעּפע גנולמַאזרַאֿפ 8 ךָאנ ןקַאװטיל טימ

 .םעקיװעשלָאב יד ןוֿפ ןעמוקניײרַא-רעדיװ םעד ברע ןוא טכַאנ רעד

 ןֿפױא ןצלַאזעגנָא קרַאטש ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא ןקַאװטיל ייב

 :טגָאלקַאב ךיז ןוא טשטיינקעג רעיוז ױזַא ךיז טָאה רע ןוא ,ןצרַאה

 ףיוא לַאז-סגנולמַאזרַאֿפ םעניא ָאד טֿפָאלש רע זַא ,טכענ יירד ןיוש

 -רעביא ןייג וצ ןיהואוו טשינ טציא ךיוא טָאה ןוא ,קנעב עטרַאה .יד

 ןזיוה עקידעטַאמש ןיא רענייז ךלוה רעד ,םינּפ רערעיוז ןייז .ןֿפָאלש

 ןרָאװעג טשיוװעגּפָא טינ טציא זיב ךָאנ ןענייז ,םוֿפ ןעמורק ןטימ ןוא

 ןילַא ןענייז סקַאװטיל רעטעברַאטימ עטנעָאנ יד ."ןורּכז ןיימ ןוֿפ

 -עגנָא ןעוועג ןענייז רעקיטַאּפמיס יד ,רַאֿפעג רעבלעז רעד ןיא ןעוועג

 רעמיצ ןייא ןיא םניואוועג ןילַא ןבָאה ערעדנַא .ןֿפָאלעצ ,ןקַארש

 בוטש ַאזַא ןיא ןעמ זיא ןטכענ טשרע ןוא ,עילימַאֿפ רעצנַאג ַא טימ

 -צעל יד ןעמונעגוצ ןוא ?טעטימָאק-טײקמערַא, ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןעוועג

 ףיוא טכַאנ רעד ןטימניא טּפעלשעגקעװַא רָאנ רעדָא סעכעבעב עט

 סקַאװטיל טסיירט ץעקיצנייא יד .טעברַא-סגנַאװצ עטרעּפמולעגמוא

 ,עיירטעג ,ןטסידנוב עכעלטנגוי ןוא עגנוי עכעלטע יד ןעוועג ןענייז

 -עטַאמ רעבָא .((ק ַא װי פ ס יזו ב יװ ױזַא) ענעבעגעגרעביא

 -ַאב רעייז ןֿפלעהסױרַא טנעקעג עכעלטנגוי ָאייד ןבָאה סָאװ -- לעיר

 ןֿפָארטעג ,קַאװטיל ,רֶע טָאה רעמָאט ןוא ?ןקַאװטיל .א רערעל ןטביל

 רעקיטנייה רעד ןוֿפ ץַאלַאּפ ַא ןיא גנוציז א ףיוא רעדָא סָאג רעד ףיוא

 ,ןטייצ עקילָאמַא ןוֿפ דניײרֿפ יצ ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא סעּפע ,גנוריגער

 ַא ןיא לשיט ןייא ייב ןסעזעג ןעמַאװצ םיא טימ זיא עמ סָאװ ַאזַא

 טימ זיא עמ סָאװ ,םענייא ַאזַא רָאג רעדָא ,ךיריצ יצ ןיוו ןיא עֿפַאק

 -ַאגרָא ןייא ןיא יצ עיצקאדער ןיא קרָאידינ ןיא ןסעזעג ןעמַאזוצ םיא

 -- גנוקישרַאפ ןוא סעמרוט עקילַאמַא ןוֿפ רבח ַא ראג רעדָא ,עיצַאזינ

 יד ןיא רענעגייא ןַא טציא זיא רענעי זַא ,ןזיועגסױרַא דלאכ ךיז טָאה

 ,לעטשנַא ןַא טכַאמעג רע טָאה לַאֿפ ןטסעב ןיא ןוא ,רעטצנעֿפ עכיוה

 רעד ןיא -- ןקַאװטיל טימ רעדיוו ןֿפערט וצ ךיז םיא טיירֿפ סע זַא

 וצנָא ןכעגעג ,טײרדעגּפָא דלַאב םיא ןוֿפ ךיז רע טָאה רעבָא ןתמא
 רע ןעק יאדווא ןוא ןֿפערט טינ רעמ םיא טימ ךיז ןעק רע זא ןרעה
 עגַאל רעטסגרע רעד ןיא זיא קַאװטיל .א שטָאכ ,ןֿפלעה טינ םיא

 ירּפ ןוא סעיצקעטָארּפ ענייק ןצונוצסיוא טינ ץלָאטש גונעג ןעוועג

 .ענעזעוועג יד טָא ןוֿפ ףליה עטַאװ

 .ןקַאװטיל רַאֿפ ןעוועג סע זיא טייצ ערעטיב ַא
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 ,עיצאזנַאגרָא רעד ןיא טעברַא רעקידנֿפױל רעצנַאג רעד ץוח

 ךיז לָאז טײקכעלטנֿפע רעד ןיא זַא ,ןגרָאז טֿפרַאדעג ךָאנ ןעמ טָאה

 זיא 1917 טסוגיא ןט8 םעד טניז ןיוש ."דנוב , ןוֿפ הימש יד ןרעה

 ;"גנוטײצסקלָאֿפ , עשידנוב עכעלגעט יד ןעגנַאגעגסױרַא וועיק ןיא

 גנוטייצ ץקיטרָא ןֿא ןעוועג סע זיא 190 רַאורבעֿפ מו םעד זיב

 -עגלַא םענוֿפ ןַאגרָא רעד -- טלָאמעד ןוֿפ ןוא ,דנַאלסור-םורד רַאֿפ

 1919-20 ןוֿפ ךשמב .דנוב-רעטעברַא ןוֿפ טעטימָאק ןשידיא םעניימ

 -נוא ןוא עבאגסיוא רעשידנוב רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןטיבעג ךיז טָאה

 -ײרֿפ, ,"ןגָארֿפ-טיײיצ ,, : ןסייהעג יז טָאה ןעמישזער ענעדײשרַאֿפ רעט
 -טיל .א זיא טייצ עצנַאג יד ."גנונֿפָאה , ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,"טייה
 -סיוא טָאה ןוא ,רָאטקַאדער רעדָא רָאטקַאדערטימ רעדָא ןעוועג קַאװ

 "ער רעלעיציֿפָא .ןלַאירעטַאמ ענעדײשרַאֿפ טימ גנוטייצ יד טליֿפעג
 .קַאװיּפס יזוב רעטנַאמרעדנביױא רעד ןעוועג קידנעטש זיא רָאטקַאד

 -ַאלֿפ-גָאט ,סעבאגסיוא עקידמעטָא-ץרוק ןעוועג סָאד ןענייז בור סָאד
 טָאה טכַאמ יד רעדייא ךָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז סָאװ ,ךעלרעט
 -סױרַא ןטייקירעווש עלעירעטַאמ יד טנייה .ןסילש וצ ייז טּפַאכעג ךיז

 ,ריּפַאּפ ןייק טינ ,טלעג ןייק טינ ?לטץעלב שידנוב ןימ אזַא ןבעגוצ
 יורד ענעקָארשעגרעביא עדמערפ ןיא ,טַארַאּפַא:טײרּפשרַאּפ ןייק טינ

 קַאוטיל .א ךיז ףיוא ןגָארטעגסױא טָאה ץלַא סָאד ןוא ...ןעיירעק
 -נכָארבעגמוא ןוא עיגרענע יד ןרעדנואוואב וצ ןעוועג זיא םע .ןיילַא

 ..ןשטנעמ םעד ןוֿפ טייק
* 

 -עֿפנָאק רעקסנימ יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1919 ץרעמ ןט2016 םעד
 -נידַאב-עיצַאקינומָאק יד .ץנערעֿפנָאק עטֿפלע יד ,"דנוב , ןוֿפ ץנער
 -טיל .א ןוא ,רעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןעגנוג
 וצ ןעמוקעג זיא ןטאגעלעד רעוועיק ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ קַאװ
 טינ ץנערעֿפנָאק ןֿפױא טַארעֿפער ןייק רַאֿפרעד טָאה רע .טעּפש
 טָאה רע ןוא ,טסַאג ַא יו ןרָאװעג טזָאלעגוצ ָאד זיא סעֿפַאר .טַאהעג
 ףיוא ןלעטש ךיז לָאז יז ,ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא ןקריוו טימַאב ךיז
 -סױרַא לָאמ עכעלטע זיא קַאוװטיל .םרָאֿפטַאלּפ רעשיטסינומָאק רעד
 -קניל םוצ ץיציזָאּפָא יד טקידיײטרַאֿפ ,ץנערעֿפנַאק רעד ףיוא ןטָארטעג
 ץנערעֿפנָאק רעד ףױא .ןטַאגעלעד לייט ַא ןוֿפ סרוק ןשיטסינומַאק
 רעד ןיא ןעוועג זיא קַאוװטיל .סעיצקַארֿפ עכעלטע טֿפמעקעג ןבָאה
 :ןעוועג זיא ץגַארֿפ-טּפױה יד .עיצקַארֿפ רעשיטַארקַאמעדי-לַאיצַאס
 -'רעטניא ןטירד םעד ןוא טכַאמ-ךטַאר ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד ןעמעננָא
 וצ ןבעגעגנייא ָאד ךיז טָאה לאימחרי ןוא רּתסא קנַאד א .לַאנַאיצַאנ
 ןבילברַאֿפ עלא ןענייז לייוורעד ."דנוב , ןיא גנוטלַאּפש ַא ןדײמרַאֿפ
 רעד ךרוד זיא טכַאמ-ןטַאר ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד רעבָא .ײטרַאּפ ןייא ןיא
 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךָאד ץנערעֿפנַאק רעד ןוֿפ טייחרעמ
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 -לַאװעג טכַאמעג טָאה ןטאגעלעד עּפורג רעוועיק עצנַאג יד ןעוו

 -עגּפָא ךיז קַאװטיל .א טָאה -- ןסעֿפַאר ןגעק סעיצקורטסבַא עקיד

 -טימ ָאד ןעק טייקיניילק עדעי זַא ,ןעזעג טָאה רע .ןוֿפרעד ןטלַאה

 וא ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג ןײלַא זיא רע ןוא ,גנוטלַאּפש ַא וצ ןקריוו

 עקיצנייא ןייז ןעוועג זיא סע .ןקריוו טוואורּפעג ערעדנַא ףיוא ךיוא

 ןיוש ןעוועג רעבָא זיא סָאד .גנוטלַאּפש ַא וצ ןריֿפרעד טינ :הנווּכ

 -המחלמ-ךָאנ עטצעל יד ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד ןוֿפ טנכיײצעגנַא

 זיא ,ץנערעֿפנַאק רעקסנימ רעד ףיוא ןעשעג טינ זיא סָאװ סָאד .ןרָאי

 .ץנערעֿפנָאק רעװקסָאמ רעד ףיוא ןעשעג ןכיגניא דלַאב

 אמּתסמ זיא סע .ענליוו ןייק ןרָאֿפעגּפָא קַאווטיל זיא קסנימ ןוֿפ

 ,טֿפָאהעג טָאה יז :עיצקַארֿפ רעטכער רעד ןוֿפ ויטַאיציניא יד ןעוועג

 טעװ רע ןוא סיורג גונעג זיא ץנליוו ןיא טעטירָאטױא סקַאוװטיל זַא

 .עטכער יד ןוֿפ ץיציזָאּפ רעד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ רעטסעב רעד ןייז

 -נימ רעד ןגעוו טכירַאב ןייז ןבעגעגּפָא ענליוו ןיא טָאה קַאוװטיל .א

 "געק יד וצ טקערָאק ןייז וצ טימַאב ךיז טָאה רע ,ץנערעֿפנָאק רעקס

 יד ,ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא .ןעגנואיצַאב יד ןֿפרַאשרַאֿפ טינ ,רענ

 עשיטַאמַארד טימ ךייר ןעוועג זיא גנולמַאזרַאֿפ-טכירַאב עקיזָאד

 ,טרַאװ םוצ ןסירעג ךיז טָאה ץיציזָאּפָא רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד ,ןטנעמַאמ

 יל י ג ר י װ רענעברָאטשרַאֿפ רעד ,סעיצַארטסנָאמעד טכַאמעג

 ןוא -- "העובש, יד קידנעגניז סעיצַארטסנַאמעד-ךגעק טכאמעג טָאה

 .גנולמַאזרַאֿפ רעד ןוֿפ קעװַא ןצנַאגניא עּפורג עשּפיה א זיא ףוס םוצ

 עשירַארעטיל רַאּפ ַא ןטלַאהעג ענליוו ןיא ָאד ךָאנ טָאה קַאװטיל .א

 -ילַאּפ יד ןוֿפ ורּפָא לקיטש ַא ןעוועג םיא רַאֿפ ןענייז ייז -- ןטַארעֿפער

 רַאי עכעלטע ןיוש .ןטכַאלש ןוא ןעיירעקנַאצ עלענָאיצקַארֿפ עשיט

 טרעדנעעג ָאד ךיז ןבָאה ןכַאז ליפ ,ענליוו ןייז ןעזעג טינ קַאוװטיל טָאה

 ליֿפוצ ןייק .ןעמעלבָארּפ ץיינ ,ןשטנעמ עיינ ,ןרָאייהמחלמ יד רַאֿפ

 רע סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד רַאֿפ טּפעשעג טינ ָאד ךיוא רע טָאה תחנ

 .וועיק ןייק קעװַא קירוצ רע זיא טלָאמעד ןוא .טכַארברַאֿפ ָאד טָאה

 רעטייוו טָאה ץניַארקוא .וועיק ןייק קירוצ געוו רעד ןעוועג זיא רעווש

 זיא ,רעטייוו סָאװ .ןשינעעשעג ץיינ רַאֿפ ןענַאטשעג ןוא טכַאקעג

 םענוֿפ ןלייט ערעדנַא יד ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא רעמ ןילַא עניַארקוא
 יינעד :רעטייוו ךיז טיירד גירק-רעגריב ןוֿפ םליֿפ רעד .דנַאל ןסיורג
 ןעייטש ללכב עניַארקוא ןוא וועיק .ןלױּפ טימ המחלמ ,לעגנַארוװ ,ןיק

 .ןֿפמַאק יד ןוֿפ רעטנעצ ןיא
 ץשידנוב א ןריֿפ וצ רערעווש ץלַא טרעוו ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב

 יגעמ רעד רַאֿפ ךיז טלגנַאר גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצַאס יד .טייקיטעט
 .ןדנעטשמוא יד וצ וצ ךיז טסַאּפ עמ .לַאגעל ןריטסיזקע וצ טייקכעל

 ,וועיק ןּפַאכרַאֿפ סעצניקינעד יד ןעוו :טלכיורטשעג טרעוו רענייא טינ

 גנומיטש ַא גנורעקלעֿפַאב רעשידיא רעד ןוֿפ לייט ַא ייב ךיז טֿפַאש
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 רעיינ רעד ןענָאמרעד טינ ,סעצניקינעד יד טימ ןייג ,ןסַאּפוצוצ ךיז
 טרעוו סע .ןדיא ףיוא ןעמַארגָאּפ עטריֿפעגכרוד-טשרָאקָא עריא טכַאמ
 ךיז טלַאה קַאוװטיל .יקסווַאלסַאז .ד :טסידנוב ןייא טלכיורטשעג ךיוא
 הנּכס ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא ,ןסימָארּפמָאק ענייק ףיוא טינ טייג ,טסעֿפ
 רעטיור רעד ןיא ןטערטוצניײרַא ןסַאמ עשידנוב יד וליֿפַא רֶע טֿפור

 יַארקוא רעקיטולב ןוֿפ רַאֿפעג רעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ידּכ ײמרַא
 -וצנייא עגַאל רעד ייב זיא רעווש .עיצקאער רעשניקינעד ןוא רעשינ
 ןוא קיאור טביילב קַאוװטיל .א רעבָא .טכיוועגכיילג ןשיטילָאּפ ןטלַאה
 ייב ףיוא טערט רע ,עיצַאזינַאגרָא יד ןייא טלַאה רע .טרעטישרעדמוא
 עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב רע ,"דנוב , ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טייחנגעלעג רעדעי
 ןעוו ךיז טלַאהַאב רע ,ןעגנומענרעטנוא ןוא סעיצוטיטסניא ץלֿאגעל
 טכירעגמוא סױרַא טמיווש רע ןוא סיורג וצ זיא טסערַא ןוֿפ הנּכס יד
 ןוֿפ ןטלַאהַאב טֿפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה טָא .רעבירַא זיא הנּכס יד ןעוו
 ,סעצניקינעד יד ןוֿפ טָא ,סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ טָא ,סעצווָארוילטעּפ יד
 ןוא .סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ לָאמַא רעדיוו טָא ןוא ,ןקַאילַאּפ יד ןוֿפ טָא
 ןַא ,םינּפ רעדנַא ןֵא וועיק ןעמענרַאֿפ לָאמ ןדעי ייב ןבָאה עטצעל יד
 .קיטקַאט רעדנַא

 טינ טָאה רענייק ?טבעלעג טלָאמעד קַאוטיל .א טָאה סָאװ ןוֿפ
 ,ןטסערא ,קערש-טיוט ,רעגנוה .טגרָאזעג טינ טָאה רענייק ,טגערפעג
 -לץעֿפַאב רעשידיא רעצנַאג רעד רעביא ןעגנַאהעג ןענייז ןעמַארנַאּפ
 טיורב קיטש ַא .ןנַאלשרעד ןוא טריזירָארעט ןעוועג זיא ץלַא .גנורעק
 זיא ,ערעדנַא עלַא יו .םעלבָארּפ ַא ןעוועג זיא ּפוז עסייה לסיב ַא ןוא
 א ןוא עשאק לסיב א ךָאנ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג קאווטיל .א ךיוא
 טרעמאלקעג ךיז טָאה רע .דמַאז טימ טשימעג טיורב ץרַאװש לקיטש
 ואוו ,גנורינער רערעדנא יצ רעד ןופ סעיצוטיטסניא-סנַאלרַאפ יד ןיא
 רעבָא ,טעברַא עכעלצונ-שיאעדיא ןַא סעּפע ןָאטעג טשרמולּכ טָאה עמ
 ןענייז סָאװ רענעלּפ ןטעברַאסױא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןתמא רעד ןיא
 -כעלגעמ-סנבעל ןֿפַאש טימ ןוא ןרָאװעג טכעלקריוװרַאֿפ טינ לָאמנייק
 ...עטלעטשעגנָא יד רַאֿפ ןטייק

 וועיק ןיא זיא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא יקסדַאּפָארָאקס טניז
 יד -- ץיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס-שידיא עסיורג א ןסקָאװעגסױא
 ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןריֿפסױא טלָאזעג טָאה יז ."עגיל-רוטלוק ,
 "ץגיל-רוטלוק, יד .ץימַאנָאטױא רעלַאנַאיצַאנ רענעגנַאגעגרעטנוא רעד
 -יצרעד 200 ייב דנַאל ןיא טגַאמרַאֿפ ןוא ןסקָאוװעצ קרַאטש ךיז זיא
 ןטילעג טָאה עגיל-רוטלוק יד ךיוא .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא -סגנוא
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 םוצ ןוא ,ןשינעעשעג-םָארגַאּפ ןוא ןשינערעקרעביא עשיטילָאּפ יד ןוֿפ

 -עשלָאב רעד ךרוד ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנַאֿפ ןצנַאגניא יז זיא ףוס

 1920 טֿפלעה .רעטייווצ רעד ןיא ךיז טָאה יז ןעוו ,טכַאמ רעשיטסיוו

 ,טעטימָאקילַארטנעצ ַא טַאהעג טָאה "עגיל-דוטלוק, יד .טקיטסעֿפרַאֿפ

 עשיטסילַאיצָאס עשידיא עלַא ןטַארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז סע ןכלעוו ןיא

 .טלעוו עשירַארעטיל יד ןוא ײטרַאּפ-סקלָאֿפ יד ךיוא יוװ ןעײטרַאּפ

 "רעּפ 6-5 ןופ ָארויב-ריֿפסױא ןַא טריֿפעג טָאה טעברַא עשיטקַארּפ יד

 טגעלֿפ רע ,"עגיל-רוטלוק, רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא קַאווטיל .א .ןַאז

 עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ,.ק .צ ןוֿפ ןעגנוציז יד ףיוא ןעמוק

 דילגטימ ַא ןעוועג וליֿפַא רע זיא טייצ עסיוועג ַא ןוא ,סעיצקעס עריא

 "נוא יד ףיוא ןטארעפער ןטלאהעג טֿפָא טָאה רע .ַארויב-ריֿפסױא ןוֿפ

 יטימ ןוא טריגַאדער טָאה רע ,"עגיל-רוטלוק, רעד ןוֿפ ןעגנומענרעט

 -רַאֿפ טָאה רע ?.ל .ק, ןוֿפ סעבַאגסױא עשירַארעטיל יד ןיא טעבראעג

 יַאב טָאה רעכלעוו ,"עגיל-רוטלוק, רעד ןוֿפ טסעֿפינַאמ םעד טסַאֿפ

 "עמיטעברַא ןוא ןלַאעדיא-רוטלוק יד ,ןכַאגֿפױא ןוא ןליצ יד טעדנירג

 ןסיורג ַא ןוֿפ טנעמוקָאד ַא תמאב ןעוועג זיא סָאד .ל..ק רעד ןוֿפ ןדָאט

 .שירַארעטיל-שיטסיצילבוּפ ייס ןוא שיאעדיא-שיטילָאּפ ייס ,םענרַאֿפ

 .א .םזישידיא ןשיטסילַאיצַאפ םענוֿפ גנודנירגַאב יד ןעוועג זיא סע

 ."עגיל-רוטלוק, רעד ןוֿפ ןיטעלוב םעד טריגאדער ךיוא טָאה קַאװטיל

 רעד רעוט-רוטלוק יד ןוֿפ תוחומ יד ןעמונרַאֿפ טָאה טייצ עסיוועג ַא

 קַאװטיל .א ;עידעּפָאלקצינע עניימעגלא עשידיא ַא ןבעגוצסיורַא ןַאלּפ

 -ָאלקיצנע רעטנַאלּפעג רעד טָא ןוֿפ דילגטימ-ץעיצקעריד 8 ןעוועג זיא

 םינ םיוועג םע זיא ןרָאװעג טריזילַאער טינ זיא יז ביוא ןוא ,עידעּפ

 ללכב טָאה רע .ןקַאװטיל .א ןוֿפ טינ יאדווא ןוא .ל..ק רעד ןוֿפ דלוש יד

 רעד ןוֿפ ןעגנולײטּפָא ענעי וצ טײקמַאזקרעמֿפױא םיורג ןזיועגסױרַא

 .ענעסקָאװרעד רַאֿפ גנודליב טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ל .ק

 (1919 ןיא) טייצ עסיוועג ַא ןעוועג קַאװטיל .א זיא וועיק ןיא ָאד

 םעד ןופ עיצקעפ רעשידיא רעד ןוֿפ םרעריֿפנָא יירד יד ןוֿפ רענייא

 -יל רעניַארקואלַא) "םָאקטיל, ןוֿפ ַארויב ןשירעגעלרַאֿפ-שירַארעטיל

 .עירול חנ ןוא ןווָאקַאװטיל .מ טימ ןעמַאזוצ ,(טעטימַאק רעשירַארעט

 עיצקעס רעד טָא ןוֿפ לַאנרושז-שדוח םעד טריגַאדערטימ ךיוא טָאה רע

 רע .(דנַאב ןייא זיולב םיױרַא ,126 ז"ז ,1919 ,ינוי ,וועיק) "ןעניגַאב

 ןוֿפ רַאטקַאדערטימ ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ךיוא זיא

 ןלַאירעטַאמ ןוא עטכישעג רעד רַאֿפ עכַאגסױא ןַא ,"סקנּפ ןטיור , םעד

 זיא םקנּפ רעקיזָאד רעד ;גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ

 זיא רעטעּפש ;1920 ןיא "ץעגיל-רוטלוק, גַאלרַאֿפ ןיא וועיק ןיא סױרַא

 ןוא ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא גַאלרַאֿפ ןבלעז םעד ןיא רע

 יד וצ -- "םקנּפ ןטיור, ןוֿפ דנַאב רעטייווצ א ךָאנ סױרַא ָאד זיא סע

 .תוכייש עטסטנעַאנ יד טַאהעג קַאוװטיל .א טָאה ןכַאז עדייב
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 רָאֿפנעמַאזצדדנַאל ַא ןעמוקעגרָאֿפ וועיק ןיא זיא 1919 ילוי ןיא
 ןטָארטעגסױרַא ןענייז ץֿפ :ה םהרכא ןוא סעֿפַאר .עגיל-רוטלוק רעד |}

 ריא ןוא ל"ק רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגעק סעקַאטַא עֿפרַאש טימ
 ל"ק יד ,טלָאװעג ןבָאה יז .טפייג ?ןכעלרעגריבניילק ,, ןיא טעברַא
 ײרַאטעלָארּפ טימ זיולב ןעמענרַאֿפ ךיז לָאז ,שיטפינוכַאק ןרעוו לָאז
 -וצ ןֿפױא ןטָארטעגֿפױא לָאמ רַאּפ ַא זיא קַאוװטיל .א ,רוטלוק רעש
 ןעוועג זיא רע .ןטסינוטַאק יד טיט טריזימעלַאּפ פרַאש רָאפנעמַאז
 רעד ןעוועג עקַאט זיא רֶע ןוא ,עיסימַָאקזעיצולַאזער רעד ןוֿפ דילגטימ 8
 ןעמונעגנַא זיא סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןוֿפ טקעיָארּפ םעד ן ןוֿפ רבהמ
 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טָאה רע .טייהרעמ רעד ךרוד ןרָאװע
 עלומרָאֿפ יד טכַארבעגנײרַא טייקכעלטנפע רעשיטסילַאיצַאס-שידיא
 עלא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעטעּפש זיא עכלעוו ,"רוטלוק-ןסַאמ,
 .ןלױּפ ןיא רעוט עשיטסילַאיצַָאס ןוא עשיטַארקַאמעד-לַאקידַאר

 ןבעלוצרעביא טרעטַאב ןעוועג ךיוא ןקַאוװטיל .א זיא וועיק ןיא
 -טסבלץז ןעגנַאגַאב טָאה סקוֿפ הרש ןעוו ,שינעעשעג עכעלרעדיױוש יד
 ריא ייב עדער ןייז ןיא .(1919 ינוי ןט24 םעד ןעקנורטרעד ךיז) דרָאמ
 הרש .רענעמוקעגמוא רעד טימ טנגעזעג ךיז קאוטיל .א טָאה היול
 ,טעטימַָאק רעוועיק ןופ דילגטימ א ןוא ןירָאטעברַא א ןעוועג זיא סקוֿפ
 רעשיטסיוועשלָאב רעקימורַא רעד .שיטסילאעדיא ןוא ןבענעגרעביא
 ריא ןעמונעגּפָא ריא ייב ןבָאה "דנוב , ןיא גנוטלַאּפש יד ןוא רָארעט
 -רעסיוא ןא ןעוועג סע זיא ןקאװטיל רַאֿפ .טכיוועגכיילג ןקיטסייג

 עשיאייטרַאּפ ַא רָאנ טינ ןעוועג םיא רַאֿפ זיא סע .ּפַאלק רעכעלנייווע
 טרָאװרָאֿפ ןייז ןיא .דניײרֿפ ןטנעָאנ ַא ןריולרַאֿפ ךיוא טָאה רֶע ,הדבא
 -סױרַא טּפָאה רֶע :ןבירשעג קאווטיל .א טָאה "ןעוועג סָאװ, דנַאב םוצ
 ןלעוו טרָאד ןוא ,רעטקַארַאכ ןבלץעז םעד ןוֿפ דנַאב ןטייווצ ַא ןבעגוצ
 קסנימ ןיא םישדה טכַא, :ןטעברַא ענייז ערעדנַא ןשיווצ ןייגניײרַא
 רעבָאטקַָא) וועיק ןיא רָאי ַא, ;?עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד רעטנוא
 ןוא סקוֿפ הרש) קעווַא ןענייז סָאוװ ייווצ , ;(1919 רעבַאטקַא-8
 טינ ןַאלּפ םעד ךיוא קַאוװטיל .א טָאה ןרעױדַאכ םוצ ."(דיװכָאי עקהנ
 טָאטש ןייא ןוֿפ ןֿפױל ןייז ,ןרעדנַאו קידנעטש ןייז .טכעלקריוװרַאֿפ
 -עטַאמ עקידנעטש ןייז ,ןטייווצ ַא ןיא דנַאל ןייא ןוֿפ ,רעטייווצ ַא ןיא
 ןוא טעטױװיטקא ןייז ,םומינימ ןטימ טײקטגרַאזַאב-טינ ןוא טיונ עלעיר
 טָאה ץלַא סָאד---גָאט ןקיטנייה ןוֿפ ןשינעעשעג יד ףיוא ןקריוו וצ ןליוו
 רעביא שיטאמעטסיס ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד ןעמונעגּפַא םיא ייב

 ךַאד טָאה רֶע ןוא .ןריסקיֿפרַאֿפ וצ טלָאװעג ױזַא טָאה רע סָאװ ,םע
 * !ןלייצרעד וצ טאהעג ליֿפ ײזַא
 יי טעאטער אטא

 ךוב ןיא ָאד רעביא ןקורד רימ ןכלעװ ,"רעקסנימ יד ןוא קסנימ, לקיטרַא םניא *
 .סקוֿפ הרש ןגעװ רציונעג קַאװסיל .ַא טלייצרעד
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: 

 ןעמונרַאפ ײטרַא עשילױּפ יד טָאה 1920 יַאמ שדוח ןטימ ןיא

 םוצ .ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא יז ןענייז ינוי ןט12 םעד טשרע ןוא ,וועיק

 ןיוש לָאמ סָאד ,וועיק ןעמונרַאֿפ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה לָאמ ןטרעֿפ

 .ןענַאד ןופ רעמ ןייגוצקעווַא ףיוא טינ

 קַאװטיל .א .טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןטינשעגּפָא ןעוועג זיא וועיק

 יסייוו ןיא ײטרַאּפ רעד טימ גנודניברַאֿפ יד ןטלַאהנָא טנעקעג טינ טָאה

 זיא 1920 לירּפַא ןט12 םעד ףיוא ןעוו ןוא .עװקסָאמ ןוא דנַאלסור

 קַאװטיל .א טָאה ,"דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפנַאק עטֿפלעװצ יד ןרָאוװעג ןֿפורעג

 ןיא ןעשעג זיא ױזַא טקנוּפ .ןייז טנעקעג טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טרָאד

 ןיא "דנוב, ןוֿפ גנוטַארַאב א ןרָאװעג ןֿפורעג זיא םע ןעוו ,9

 .ןביילקרעד טנעקעג טינ ךיז קאווטיל .א טָאה ןיהַא ךיוא ;עילמַאה

 טקידיײטרַאֿפ רמסא ןיוש טָאה ץנערעֿפנָאק רעטֿפלעװצ רעד ףיוא

 "נימ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסינומָאק םעד

 עיסוקסיד רעד ןיא טרָאװ ןייק ןבעגעג טינ וליֿפַא ןעמ טָאה טייחרעד

 -ַאלקעד רענעבעגעגּפָא ןייז ןיא טָאה שטיװָאמַארבַא .ר .טכיראב םוצ

 ירַאֿפ עקידמיָאנּתנָא , טייהרעמ רעד ןוֿפ גנולעטש יד ןֿפורעגנָא עיצַאר

 ."םזינומָאק ןטימ גנוקינייא

 עווקסַאמ ןייק וועיק ןופ ןרָאֿפעג טלָאמעד דָארג זיא סָאטיוװעל .ש

 -טיל .א טָאה .ןעניײארַאֿפ עלענַאיסעֿפַארּפ יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ַא ףיוא

 -עד ַא ץנערעֿפנַאק רעשידנוב רעד וצ ןבעגעגרעביא םיא טימ קאוו

 רעד ןגעק טרילעּפַא טָאה רע ואוו ,"דנוב , רעניַארקוא ןוֿפ עיצַארַאלק

 רעקיטכיוו רעסיורג א ןעוועג זיא סע .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ גנוטלַאּפש

 -טנֿפערַאֿפ טנעמוקַאד ןקיזָאד םעד טָאה שטיוװַאמַארבַא .ר .טנעמוקָאד

 .ץנערעֿפנַאק רעד ףיוא טכעל

 ןכָאח ייז יו םעדכָאנ ,ןטסידנוב .ד .ס יד ןבָאה לירּפַא ןט19 םעד

 טנֿפעעג ןיילַא ,ץנערעֿפנַאק עטֿפלעוװצ יד ןזַאלרַאֿפ ויטַארטסנַאמעד

 ַא ןֿפַאש וצ ןסָאלשַאב ןוא ןינערעֿפנַאק עטֿפלעװצ ענעגייא רעייז

 יידיי רעניימעגלא, ןעמַאנ ןרעטנוא ץיצַאזינַאגרָא עקידנעטשטסכלעז

 -עגייא ןא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סע ".ד .ס--דנוב-רעטעברַא רעש

 ָאמַארבַא ,ןידוי ןײרַא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-לארטנעצ רענ

 יָאווער ייווצ ןיא , ךוב ןייז ןיא .א"א קאווטיל .א ,ןָאסנַארַא .רג ,שטיוו

 -עלעד יד ןשיווצ שטיװָאמַארבַא .ר טנַאמרעד (316 יז ,2 'ב "סעיצול

 "עג רעד ףיוא טייהרעדנימ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד ןוֿפ ןטַאג

 רעבָא זיא סָאד .ןקַאװטיל .א ךיוא ץנערעֿפנַאק רעװקסַאמ רעמַאזניימ

 דנזעװנָא ןעוועג טינ ,טגָאזעג יו ,זיא קַאװטיל .א .תועט א רעכיז

 ןוֿפ ןטכיראב עטכעלטנֿפערַאֿפ יד ןיא ךיוא .ץנערעֿפנַאק רעד ףיוא

 ןענייז עכלעוו ,עיצאגעלעד רעשידנוב רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאפ רעד
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 -בעפ ןט4 ןופ "טלעוו רעיינ,; רעקרָאירינ רעד ןיא טקורדעגרעביא
 -לַארטעצ .ד .ס ןיא .ןבעגעגנָא טינ ןעמָאנ סקאווטיל .א זיא ,1921 רַאור
 .ןגיוא יד רעטנוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא טעטימָאק

 ןייא .עװקסָאמ ןיא ןזיוואב קֿאווטיל .א ךיֹז טָאה ןכיגניא רעבָא
 םורַא .עװקסָאמ וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רֶע ױזַא יו ,טסייוו טָאג
 ןייק ,טַאהעג טינ רע טָאה טלעג ןייק ,סעימעדיּפע טשרעהעג ןבָאה
 ןיוש זיא סָאד .טינ יאדווא ןסע וצ סָאװ ,טינ ךיוא גנודיילק עמערַאוװ
 ןֿפָארטעג ךיז טָאה שטיווָאמַארבֿא .ר ןעוו ,טסברַאה ןֿפיט ןיא ןעוועג
 ןוֿפ ריט יד טנֿפעעג ךיז טָאה רעדיוו, .עװקסָאמ ןיא ןקאװטיל טימ
 ,סַאג-טַאברַא רעד ףיוא -- שטיווָאמַארבַא .ר טלייצרעד -- זיוה ןיימ
 -םייח ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא ,לקנַאי-םייח ןזָאלעגנײרַא ךיז טָאה סע ןוא

 ןשירעטילימ, ןוֿפ ןערב עמאס רעד ןעוועג ןיוש זיא סָאד !לקנַאי
 ןיא "גוצנָא םקַאװטיל .תוקחד ןוא רעגנוה םעד טימ "?םזינומָאק
 טכַאמעג ןענייז םע ןכלעוו ןיא ,קַאז םענעטנווייל א ןוֿפ ןענַאטשַאב
 ןיא םיא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ידּכ ,ןטינשסיוא עוויטימירּפ ץינַאג ןרָאװעג

 ןוֿפ קאזלעמ רעיורג רעכעלטנייוועג א ןעוועג זיא סע .עזולב ןימ א
 ןעזעג ךָאנ ךיז טָאה טייז ןייא ףיוא ןוא טנווייל רעווָארוס רעבָארג א
 -םור ןיא טָאה'מ ןכלעוו טימ ,לּפמעטש ןצראוש םענעי ןופ לייט ַא
 טכַאמעג ןענייז ןזיוה ענייז ךיוא .קעזללעמ יד טלּפמעטשעגּפָא דנַאל
 יד םורַא ןדנובעגמורא ןעוועג ןענייז ןוא קַאז ןטייווצ א ןוֿפ ןרָאװעג
 -נַאס ענעטנווייל ןגָארטעג רֶע טָאה סיֿפ יד ףיוא .לקירטש א טימ ןדנעל
 טינ ןלָאז ןלַאדנַאס יד ידּכ ןוא ,סעװשץעדָאּפ ענרעצליח ףיוא ןלַאד
 םורא ןוא םורַא ןדנובעגמורַא ןעוועג ייז ןענייז ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא
 יו ,טוס רענַאקירעמֿא ןטנַאגעלע ןייז ןיא רעבָא ...ךעלקירטש טימ
 קאווטיל זיא -- שטיווָאמַארבַא .ר טקידנעראפ -- קעז רעוועיק יד ןיא
 -עגרעביא רעד ,המשנ ענייר יד :קאוװטיל רעטלַא רעד ןעוועג ץלַא
 ,רבח רעיירטעג רעד ,טסילַאיצַאס רעטכע רעד ,טסידנוב רענעבעג

 -בַאגַאב-טָאג רעד ןוא -- ןזָאלרַאפ טנָאקעג ךיז טָאה עמ ןכלעוו ףיוא
 ."רענדער ןוא רעביירש רעט

 ןיא טכַארברַאֿפ טָאה קַאוװטיל .א סָאװ ,םישדה עכעלטע יד רַאֿפ
 ,רָארעט ןשיטסיװעשלָאב ןוֿפ ןדנעטשמוא ץנעי טיול ןוא ,עװקסַאמ
 .ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא לײטנָא ןקיטכיט ַא ןעמונעג קאווטיל .א טָאה
 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סעבַאגסױא עשידנוב יד ןיא ןבירשעג טָאה רע
 ןעגנוציז יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןזיוו
 -ײשרַאֿפ ןוֿפ רבחמ רעד ןעוועג זיא רֶע ,טעטימָאק-לארטנעצ םענוֿפ
 ןטנַאקַאב ןיא לָאמ עכעלטע ןזיװַאב ךיז טָאה רע ;סעיצולָאזער ענעד
 ןשידיי ןוֿפ גנונעֿפערעד רעד ייב טדערעג ךיוא טָאה רע ;"תמא, בולק
 ןוֿפ םעמעט ףיוא בור'ס טדערעג טָאה רע םגח ןוא .רעטַאעט-רעמאק
 עג יד טזָאלעגכרוד טינ לָאמנייק רע טָאה ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל
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 רענעי ןיא .ןשינעעשעג עשיטילָאּפ יד ףיוא ןריגאער וצ ךיוא טייהנגעל
 ןבעגוצסיורַא טעװוענַאלּפעג עװקסָאמ ןיא דנוב .ד .ס רעד טָאה טייצ
 לקיטרַא ןַא ןבירשעג טָאה קַאװטיל .א ךיוא .ךובלמַאז ןרעסערג א
 .ןענישרעד טינ לָאמנייק רעכָא זיא רע ;ךובלמַאז ןרַאֿפ

 רעד ןוֿפ גנורידיווקיל רעד ךָאנ ,1990 ןוֿפ םישדח עטצעל יד ןיא
 טָאה ,וועיק ןיא טכַאמ רעשיטסיוועשלַאב רעד ךרוד "עגיל-רוטלוק,
 ,ברַאֿפרעבליז .מ ןוֿפ דנַאטשַאב ןיא) ל"ק רעד ןוֿפ ָאריױב-ריֿפסיױא סָאד
 (תורוש יד ןוֿפ רעביירש םעד ןוא ליזיימ .נ ,דמלמ .ז ,רענרומכ .י
 ,עשרַאו ןייק ךיז ןביילקרעבירַא ןוא וועיק ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב
 גַאלרַאֿפ ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טייקיטעט יד ןעיינַאב וצ ָאד ידּכ
 -ניא ךיז ןבָאה רעדילגטימ ץנעֿפורעגנָא יד ןוֿפ ייווצ ."עגיל-רוטלוק,
 ןעלטימ עקיטיונ יד ןֿפַאש וצ טרָאד ידּכ ,עװקסָאמ ןייק ןזָאלעג ןכיג
 -טוא ןרָאֿפוצרעבירַא טרָאד ןוֿפ ןוא גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ףיוא
 ןבָאה ָארויב:ריֿפסיוא ןוֿפ רעדילגטימ עקיזָאד יד .עשראו ןייק לַאגעל
 םיא ךיוא ןוא ,ןקַאװטיל .א טימ ןקידנעטשרַאֿפ טֿפרַאדעג ךיוא ךיז
 ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפרעבירַא ןוֿפ ןַאלּפ םעד ןעמענוצנָא ןגייצרעביא
 .וצרעד ןעלטימ יד םיא רַאֿפ ןֿפַאש --- ןייז םיּכסמ טעוװ רע ביוא ןוא

 ןוֿפ רעײטשרַאֿפ א ןעמוקעג עװקסָאמ ןייק זיא טייצ רענעי וצ
 ךעלנעזרעּפ טָאה רעכלעוו ,טַאלבנעזָאר ר"ד ,קרָאידוינ ןיא טניָאשזד
 ןקַאװטיל טכַארבעג טָאה טַאלבנעזָאר ר"ד .ןקַאוװטיל .א טנעקעג טוג
 טרעדנוה טָאה קַאװטיל .קרָאידינ ,יקסרוג ץינָאס ןוֿפ רעלָאד 0
 .ענליוו ןבעל לטעטש ַא ןיא ההּפשמ ריא וצ טקישעגרעכיא רעלָאד
 -רעכירַא ךיז טלָאזעג רע טָאה רעלָאד טרעדנוה עקירעביא יד טימ
 קאװטיל .א זיא 1921 רַאורבעֿפ בױהנָא רעבָא .ןלוּפ ןייק ןביילק
 .טעטימָאק-לארטנעצ .ד .ס ןוֿפ גנוציז א ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא
 ,געט ייווצ ןסעזעג רע זיא רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ םענייא ןיא
 ןעמ טָאה רעבָא טסערַא םייב .טזָאלעגסױרַא םיא ןעמ טָאה דלַאב ןוא
 -נָא טלָאװעג טינ טָאה רע .ןרָאלָאד ענעֿפורעגנָא יד ןענוֿפעג םיא ייב
 טקידלשַאב רעבירעד זיא רֶע ןוא ,ייז טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ ,ןבעג
 -רַאֿפ זיא טלעג סָאד .עיצַאלוקעּפס ןיא ַאקעשט רעד ךרוד ןרָאװעג
 -ץגסיוא םיא טָאה ןירַאכוב דנײרֿפ רעקילָאמַא ןייז .ןרָאװעג ןטלַאה
 טָאה קַאװטיל .א ןוא ,לנומש-טלעג ןיא גנוקידלושַאב רעד ןוֿפ טזייל
 .ןרַאלַָאד עכעלקילגמוא ענייז ןעמוקאב קירוצ

 טָאה רע .ןיירַא געוװו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז רע טָאה ןכיגניא

 קאוטיל .א ָאד זיא וניבל וניב .1921 ףוס קסנימ ןייק ןבילקרעד ךיז
 זיא געט רָאּפ ַא ךָאנ ,אקעשט רעקסנימ רעד ךרוד ןרָאוװעג טריטסערַא
 -רעבירַא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה קַאוװטיל .א .ןרָאװעג טיײרֿפַאב רע
 ןעגנַאגעג טינ זיא סע .ץענערג רעשילוּפ-שיסור רעד רעביא ךיז ןּפַאכ
 רעכַאמ רעצנַאג ַא טציא ןוא טסינויצ-ילעוּפ רענעזעוועג א .טכייל ױזַא
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 ןפלָאהעג טָאה ,רעבָאה:טכַאמ רעשיטעווָאס א ןוא ץענערג רעד ייב

 .ץענערג יד םולשב ןייגוצרעבירַא ןקאוטיל .א
 -ץגסיוא טסערַא רעװקסַָאמ ןייז ךָאנ ןכיגניא רע טָאה קילעֿפוצ

 רע :גנולמַאזרַאֿפ רעשיטסיוועשנעמ א ףיוא טסערַא ןטייווצ ַא ןטימ
 טינ ןעוו .גנולמַאזרַאֿפ רעקיזָאד רעד וצ טקיטעּפשרַאֿפ טושּפ טָאה
 ,ןטינשעגּפָא לָאמ סָאד טלָאװ רע ױזַא יו ,טסייוו רעוו ,לאפוצ רעד
 לָאמ סָאד ךיוא .ענליוו ןייז לָאמ טייווצ 8 ןעזעג ןיוש טלָאװ רע יצ ןוא
 -מייה ןייז ןיא קירוצ ןיוש רע זיא ןכיגניא .טקילגעגּפָא םיא טָאה
 זיא סע ואוו ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ,דניירֿפ עטל8 ןשיווצ ,טָאטש
 רעשיליוּפ רעקידנעטשבלעץז ַא גירק ןוֿפ טייצ עצנַאג יד ןעוועג קיטעט
 ,"דנוב ,, ןוֿפ עירָאטירעט רעד ףיוא לָאמא רעדיוו זיא קַאווטיל ."דנוב,
 ...גנוגעוואב-רעטעברֿא רעשידיא רעסיורג רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא

 ןעצ לטיּפַאק

 ַאזַא ןֿפָארטעג ָאד קאווטיל .א טָאה ,ענליוו ןיא קירוצ ןעמוקעג
 טָאה יקסווָאגילעשז לארענעג ןעוו ,1920 רעבַָאטקָא טניז :עיצאוטיס
 -עג שיטקַאֿפ טָאטש ןיא טָאה ,שינערעקרעביא ןייז טריֿפעגכרוד
 לעמרָאֿפ ץנליוו זיא 1922 יַאמ ןיא) םישזער רעשיליוּפ ַא טשרעה
 גנוגעוואב-רעטעברא עשידיי יד .(ןילוּפ וצ ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא
 יד .טמיטשעג קניל ןעוועג זיא ,ענליוו ןיא ךיוא ןוא ,ןלוּפ ץנַאג ןוֿפ
 -ונעגנָא טָאה (1919 לירּפא) "דנוב , ןשילױוּפ ןוֿפ ץנערעֿפנַאק עטירד
 ןוא קילבוּפערךטאר 8 ןוֿפ גנורעדָאֿפ רעד טימ עיצולָאזער א ןעמ
 ןשילױּפ ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ רעטשרע רעד .טָאירַאטעלַארּפ ןוֿפ רוטַאטקיד

 -ַאנרעטניא ןט3 ןיא ןטערטוצנײרַא טסילשַאב (1990 לירּפַא) "דנוב,
 -ץטשַאב (1921 רעבמעצעד) רָאֿפנעמַאזצ רעטייווצ רעד ןוא ,לַאנָאיצ
 טֿפרַאװ רע זא ,שינערָאװַאב א טימ -- סולשַאב םעד לָאמַא ךָאנ טקיט
 .ןרעטנימַאק םענוֿפ ןטקנוּפ 21 יד ּפָא

 רעיינ א ןיא ןלטֿפעגניירא קאװטיל .א טציא זיא םורַא ױזַא
 -ייו טינ ןעוועג שיאעדיא-קיטסייג םיא רַאֿפ זיא עכלעוו ,ץיצאוטיס
 ןרעסיוא ,ײטרַאּפ 8 ןָא ןעוועג רעטייוו שיטקַאֿפ זיא רע :ךעלנייּפ קינ
 עניילק 8 ןעוועג ךיוא טייצ רענעי וצ זיא ענליוו ןיא רעבָא ."דנוב
 -ַאמעד-לַאיצַאס רעטייו טקנעדעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב ץּפורג
 -רַאֿפ עּפורג עקיזָאד יד טָאה ,ןעמוקעג זיא קַאוװטיל .א ןעוו .שיטַארק
 -ַארקָאמעדילַאיצַאס, ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יז .טייקיטעט ריא טקרַאטש
 .גנוטייצ ענעגייא ןא טעדנירגעג ןכיגניא טָאה יז ןוא "דנוב רעשיט
 .שזניא :ןַאמ ףניֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גנוטייצ רעד ןוֿפ עיצקאדער יד
 לעװַאּפ ר"ד ןוא ןייטשּפע הקבר ,קַאוװטיל .א ,שַאלרַאכ .י ,ןוקָא .י
 ,"טייצ רעזנוא , ןעוועג זיא עבכאגסיוא רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד .לַאטנעזַאר
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 .ר ןעועג זיא רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרא רעלעיציֿפָא ריא ןוא
 רעטשרע רעד ןוא ,עבאגסיוא עכעלטנכעוו א ןעוועג זיא סע .ןיײטשּפע
 ןעגנוגנידַאב-רוזנעצ יד .1922 רַאונַאי ןט14 םעד סױרַא זיא רעמונ
 -סיוא יד זיא רעמונ ןט24 םעד ףיוא ןוא ,ערעווש רעייז ןעוועג ןענייז
 יד .(1992 ילוי ןט1 םעד) טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג עכַאג
 רעזנוא ,ןעמָאנ ןרעטנוא טיינַאב ןכיגניא טרעוו עבאגסיוא עשידנוב
 עדייב ןוֿפ ןטעלּפמָאק קרָאידוינ ןיא ןלעֿפ ,ןרעיודאב םוצ ."קנאדעג
 -סיוא עכלעוו ןעגנערב וצ דנַאטש ןיא טינ ןיב ךיא ןוא ,סעבַאגסױא
 -עג רעזניא , ןעוו ,עטַאד יד ןלעטשוצטסעֿפ ךיוא יו ,טרָאד ןוֿפ ןגוצ
 .ןייגוצסורַא טרעהעגֿפױא טָאה "קנַאד

 רע טֿפערט ָאד ,עשראו ןייק קַאװטיל .א טמוק טייצ וצ טייצ ןוֿפ
 ,ךעלדנעטשרַאֿפ ,רעבָא ,"דנוב , ןוֿפ דנײרֿפ עטלַא ענייז טימ ךיז
 ןייק טינ ןוא עכעלטּפַאשדנײרֿפטוג רָאנ ןטלַאהנָא ייז טימ ןעק רע
 רע טריזימעלָאּפ עבַאגסױא רענליוו רעד ןיא .ןעגנואיצאב ץעשיטילָאּפ
 ןשילוּפ םענוֿפ טירש עשיטקארּפ ןוא ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ יד טימ
 -קַארֿפרענרומכ רעד ןגעק ףרַאש רָאג סױרַא טערט רע ,"דנוב,
 -כיר רעשיטסירטנעצ רעד ןוֿפ סרעריֿפ יד וצ עגונב ,"דנוב  ןיא עיצ
 .ןטלַאהעגנייא רע זיא גנומ

 ןוא גנוציטש עשילַארָאמ א קַאוװטיל .א טניֿפעג רעבָא רַאֿפרעד
 ,"ץגיל-רוטלוק , גַאלרַאֿפ ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ערעֿפס עמיטניא
 יּפָארַא ןענייז סָאװ ,סרעוט יד ךרוד ןרָאװעג טײנַאב ָאד זיא עכלעוו
 סעד ןגָארטעג טינ ָאד טָאה ץיצַאזינַאגרָא יד .וועיק ןוֿפ ןעמוקעג
 זיא יז רעבָא ,עניארקוא ןיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשיאיײטרַאּפשיװוצ
 םעד טאהעג ןוא שיטסילַאיצָאס ,שיאיײטרַאּפמוא ןבילברַאֿפ ָאד ךיוא
 ןוֿפ ךיילג טָאה "עגיל-רוטלוק, גַאלרַאֿפ רעד .םענרַאֿפ ןסיורג ןבלעז
 טפאשלעזעג יד ;טייקיטעט עסיורג ַא עשראוו ןיא טלקיװטנַא בײהנָא
 גנואיצאב רעד בילוצ ,טעברא ענעדיישאב-רעמ ַא טריֿפעג טָאה ל"ק
 ינוי ןיא ָאד זיא רַאֿפרעד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד ןוֿפ
 ,עיצאזינַאנרַא לוש עשידי א יד ןרָאװעג טעדנירגעג 1
 .לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג ָאד ןבָאה ל"ק רעד ןוֿפ םירבח יד ןוא
 רעד וצ ןענאמשעגוצ ךעלסיבוצ ןענייז רעומ עקיטרָא לייט ַא ךיוא
 .טעברַא-ל"ק

 רע .טעברא-ל"ק רעצנַאג רעד ןיא טקילײטַאבטימ זיא קַאוװטיל .א
 ,ל"ק ןוֿפ לַאנרושז ַא ,"טלעוו-רעכיב , רעד ןוֿפ רָאטקַאדערטימ זיא
 -נעצער ָאד טקורד רע .ןעוועג םש הנוק ךיג רָאג ךיז טָאה רעכלעוו
 סױרַא ךיוא םיג ?עגיל-רוטלוק, יד .ןעגנולדנַאהּפָא ערעסערג ןוא סעיז
 ןא ,"7 רו ט לו ק , נ"א לַאנרושז-עדנַאנַאּפָארּפ םעניײמעגלַא ןא
 -ערג עכעלטע ָאד טקורד רע ,רָאטקַאדערטימ קאווטיל זיא ָאד ךיוא
 -רעביא ; 1992 ,2 ןוא 1 'מונ) "רוטלוק עשירַאטעלָארּפ , :ןכַאז ערעס
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 "ןַאמטּפױה דרַאהרעג , ;(?'ףמַאק ןוא רוטַארעטיל , ךוב ןיא טקורדעג
 -לוק, ןוֿפ 1 'מונ ןיא .("ףמַאק ןוא רוטמלוק , ןיא ןיירַא ךיוא ;2 'מונ)
 -ָאדוװעסּפ ןטלַא ןרעטנוא לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא ךיוא רע טָאה "רוט
 םיא טָאה סָאװ עמעט ַא -- "גנודליבטסבלעז, נ"א "סעדלעז היח, סינ
 ײנַאגרָא "עגיל-רוטלוק , יד .קרַאטש רעייז ןרָאי עלַא טריסערעטניא
 -ָאּפס ןוא "ןטנווָא עמיטניא , עשיטַאמעטסיס עשרַאוװ ןיא ךיוא טריז

 -ַאעט ,רוטַארעטיל רעשידיא טעמדיוועג ,ןעגנומענרעטנוא עשידַאר
 יזרעוװוינוא-סקלָאֿפ, 8 טאהעגנ ךיוא טָאה ל"ק יד .רוטלוק ןוא רעט
 .טקילײטַאב וויטקַא ץלַא ןיא זיא קַאװטיל .א .עשראו ןיא "טעט
 ךיוא טנעייל רע ,ןטנווָא-ל"ק יד ףיוא סױרַא טֿפָא טערט קַאווטיל .א
 ,ןײארַאֿפױטַארעטיל ןיא ןוא ןטנעדוטס עשידיא יד ייב ןטַארעֿפער
 ץלַא טרעוו רע .דילגטימ ןוא רעײגנײרַא רעקידנעטש א זיא רע ואוו
 ךיוא טייג עשרַאו ןיא .ןלױּפ ץנַאג ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רעלוּפָאּפ רעמ
 סע רעכלעוו םורַא ,"רעטעלב עשירַארעטיל , טֿפירשטיײיצ יד סיױרַא
 ןוא ןלױּפ ןוֿפ רעקיאַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עגנוי עלַא ךיז ןרירטנעצנַאק
 ןיא ןעלקיטרַא טֿפָא טקורד קַאװטיל .א ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ ךיוא
 ."רעטעלב עשירארעטיל , יד

 ייב טעברַאטימ סקַאוװטיל .א ןרָאװעג טנַָאמרעד ןיוש זיא ןביוא
 גַאלרַאֿפ רעד עכלעו ," ס ק נ פ |ן טיו ר , ןוֿפ דנעב ייווצ יד
 ןעוועג זיא קַאוװטיל .א .עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה "עגיל-רוטלוק,
 רַאֿפ ויטַאיציניא ןבעגעג טָאה רע ,עבאגסיוא רעד ןוֿפ רָאטקַאדערטימ
 ,ןטעברַא עכעלטע ןבירשעגנָא ןיילַא טָאה רע ןוא ,ןעלקיטרַא עקינייא
 יד ןסיוו ליוו סָאװ ןדעי רַאֿפ סערעטניא ןטסערג םעד ןבָאה עכלעוו
 ןסיורג רָאג א ןוֿפ .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ עטכישעג
 .שטיוועלעדנוז ןרהַא ןגעוו טעברא ןייז זיא טרעוו

 יד ךרוד טצונעגסיוא רעמ ץלַא רע טרעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןשידנוב םעד ןיא ךיז רע טזייוװַאב רעירפ ."דנוב , ןוֿפ סעבאנסיוא
 -ערג עכעלטע ָאד טקורד רע ,"חול-רע טע ב ר ַא , ןכעלרעי
 -ץטיל עשידיא יד , ; (1999) "רוטלוק ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא , : ןטעברַא ערעס
 -רעביא ,1996) "1905 עשרַאוװ ןיא דנוב רעד , ; (1995) 1924 ןיא רוטַאר
 ןָא ךיז טביוה ךעלסיבוצ ןוא .(עבאגסיױא רעקיטציא רעד ןיא טקורדעג
 -סקלָאֿפ יד , גנוטייצ רעשיאיײיטרַאּפ רעד ןיא ךיוא ןזייווַאב קַאוװטיל .א
 "יירש ןוא רעכיב רעביא ןעלקיטרַא ךס ַא ָאד טקורד רע ."גנומייצ
 .ץשידיא-טינ ייס עשידיא ייס ,סרעכ

 טימ ןעגנאגעג זיא "דנוב , ןשילוּפ ןוֿפ גנולקיווטנא עשיטילָאּפ יד
 ןוֿפ ,ןטסינומָאק יד ןוֿפ גנורעטייוורעד רעקידרדסּכ ןוֿפ עיניל רעד
 רעטנעצ ןוֿפ רעריֿפ יד .לַאנַאיצאנרעטניא רעייז ןוא קיטקַאט רעייז
 םרוג טָאה סָאד .לָאר ערעסערג ַא ץלַא טליּפשעג "דנוב , ןיא ןבָאה
 ךיז טָאה ענליוו ןיא דנוכ רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאפ רעד זַא ,ןעוועג
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 יינימ רעד ןיא ןייז טינ ליוו קַאוװטיל .א .טרידיווקיל רָאי רָאּפ א ךָאנ
 -יטש עשיטסירטנעצ יד ןוֿפ סקואוו םעד ןיא רעטש א סָאמ רעלַאמ
 םורַא טרָאֿפ רע ,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב רע ."דנוב , ןיא ןעגנומ
 זיא טייקיטעט עצנַאג ןייז -- ןטַארעֿפער טימ ץיניוװָארּפ רעד רעביא
 רעד ןיא ךיוא .רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד טעמדיוועג
 -ַארעטיל סעמעט ףיוא ךעלסילשסיוא רֶע טביירש "?גנוטײצסקלָאֿפ ,
 סיורג רעייז ןעזנָא ןייז זיא ךָאד .עכעלטֿפאשלעזעג-רוטלוק ןוא עשיר
 ןייז וצ וצ ָאד ךיז טרעה עמ ,טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןשיווצ
 .ןעלקיטרא ץענייז טנרעל עמ ןוא טנעייל עמ ,טרָאװ

 סָאװ ,ןזייוו רענעייל םעד ןלעוװ עכלעוו ,ןטקַאֿפ רָאּפ ַא ןענייז טָא
 -רַאו ןקיטלָאמעד םעניא ןעמונרַאֿפ טָאה קַאװטיל .א טרָא ןַא רַאֿפ
 .ןבעל רעוועש

 "רעטעלב עשירארעטיל יד םורַא ךיז ןבָאה ,טגָאזעג ןיוש יו
 עגונב שירעֿפורסױרא ןעוועג ןענייז ייז .עגנוי עלַא טרירטנעצנַאק
 ייז ,רעײטשרַאֿפ-רוטארעטיל ערעוויטַאװרעסנַאק ןוא ערעטלע עלַא
 ןוא "ערטסַאלאכ, עשירארעטיל יד יו טכארטאב ןיילַא ךיז ןבָאה
 קידנעניוש טינ ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא טריזימעלָאּפ ןבָאה ייז
 רעוו ןטלעז .ייברעד רעטרעוו עטסֿפרַאש יד קידנצונַאב ןוא םענייק
 -ולָאװער, יד טָא ןנעק ןלעטשוצךגעקטנַא ךיז טומ טאהעג טָאה סע
 -רַאמ ץרּפ ןעוועג זיא רעגירק-טּפיוה רעד .רוטַארעטיל ןוֿפ "ןרענָאיצ
 ַא ןזָאלסױרַא שזא טוומעג טָאה שטיווַאר ךלמ דניײרֿפ ןייז -- שיק
 טָאה (שיקרַא) .מ .ּפ תעב ,1925 ןיא ."שיקרַאמ ץ'רּפ ָארּפ , טעלֿפמַאּפ
 לקיטרַא ןטעטסַארכעצ א טקורדענּפָא "רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא
 ץיטָאנ רעֿפרַאש ַא טימ סױרַא קַאװטיל .א זיא ,ױדנַאל עשיז ןגעק
 :ןבירשעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה רע רעכלעוו ןיא ,".לב .טיל, יד ןיא

 -רַאמ) ןוֿפ ןעוו ,ןקורדסיוא ענלצנייא ןעננערב סָאװ וצ רָאנ ...,
 ןעצ ןוֿפ יו ,ןרעיוא יד ןיא טצלירג הרוש רעדעי (.ק .ש .ח -- סעשיק
 קימעלַאּפ רעצנַאג רעד ןיא טעז .מ .ּפ ןעוו ,ןטַארעֿפער סגרעבנסייוו
 יױדנַאל םענעלַאֿפעג םעד ןוֿפ האניש-האנק עכעלנעזרעּפ יו טשינ רעמ
 ףיוא עקאטא יד ןוא ...ושָאטאּפַא ןוא קיווייל עקידנגײטשֿפױא יד וצ
 ןָאמ ןקיבלעז םעניא טקנוּפ .הדיחי:תב ןייק טינ ךָאד זיא ױדנַאל עשיז
 ןשטיוװָאלאנעס ףיוא ,ןגרעבמַָאנ ףיוא עקַאטַא יד ןרָאװעג טריֿפעג זיא
 רעד ...יירעבייר-עדרָאמ ַא רָאנ ,קימעלָאּפ ןייק טינ ןיוש זיא סָאד --
 ,ןוֿפרעד ךוּפיה רעד קידנעטש זיא ןעלקיטרַא עכלעזַא ןוֿפ טאטלוזער
 ןכַאמ ןעלקיטרא עכלעזַא ןוא ...טלָאװעג טָאה רעביירש רעד סָאװ
 בָאה .ט .ּפ וצ ...קימעלַאּפ עשירארעטיל עטסנרע עדעי ךעלגעממוא
 עשירארעטיל יד רעבָא ...טינ שרעדנַא ןעק רע ,טינ תונעט ןייק ךיא
 ,קימעלָאּפ ןוֿפ ןדָאטעמ עכלעזַא יז טריוויטלוק סָאװ וצ ..."רעטעלב
 .טיל , יד ןוֿפ עיצקאדער יד "? זעילאדנַאקס יו רעמ ןענייז עכלעוו
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 .שטיווַאר .מ ןוא ליזיימ .נ ןופ ןענַאטשֿאב טייצ רענעי ןיא זיא ".לב
 יז ןוא קורדנייא ןַא טכַאמעג ייז ףיוא ןבָאה רעטרעוו סקַאוװטיל .א
 סע ויא רעדייל , :ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ךיז קיטיונ רַאֿפ ןטלאהעג ןבָאה
 .ןריימעלָאּפ ןוֿפ ןֿפוא ןוא גהנמ ןימ ַאזַא זנוא ייב ןרָאװעג ןיוש
 ןגײװשרַאֿפ ןוא ײברַאֿפ ןעייג רימ זַא ,םוג ץנַאג טסייוו קַאווטיל .א 'ח
 רעבָא .ןלַאֿפנָא עטקיטכעראב-טשינ ןוא םילוזלז ליֿפ (ליֿפוצ רשֿפא)
 רבה רעזנוא רַאֿפ "רעטעלב, יד ןכַאמרַאֿפ טנָאקעג רימ ןבָאה יצ
 " ?.מ .ּפ

 ,ןטַארעטיל עשידיא יד ןשיווצ דובּכ ןייק טינ טכוז קַאוװטיל .א
 א זיא ייז ןוא םיא ןשיווצ .עציײלּפ רעד רעביא טינ ייז טּפַאלק רע
 ןייז טביולג עמ לייוו ,ץרא ךרד םיא וצ טָאה עמ .ץנַאטסיד עשּפיה
 ןוא יורטוצ ןסיורג םעד טָאה רע זַא סייוו עמ לייוו ,טייקיטכירפיוא
 ךיז טרעה עמ ןוא .טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ייב טעטירָאטױא
 .טרָאװ ןייז וצ וצ

 .קיווייל .ה רעטכיד רעד טסַאג וצ ןלױּפ ןייק טמוק 1929 רעמוז
 סיקסנימַאק ןיא ןוא ןײארַאֿפןטַארעטיל ןיא סמינּפ-תלבק ייווצ טָאה רע
 -ַאב עלעיציֿפָא יד ןשיווצ קַאוװטיל .א זיא לָאמ עדייב ןוא .רעטַאעט
 ןיא ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טדער רע .רעסירג
 :עדער ןייז ןיא טגָאז רע .טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ ןעמַאנ
 רעשידיא רעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד עטסערג יד ןענייז קרעוװו סקיווייל ,
 .שידיא סיואכרוד זיא רע .שידיא ןענייז ןטעשזויס עץנייז .עיזעָאּפ
 ךוּת ןֿפיט ןיא .ענייז םרָאֿפ יד רָאנ זיא שידיא ךעלסילשסיוא רעבָא
 סָאװ ,ןעמעלבַארּפ-הלואג יד .ךיילגוצ ךעלטלעוולַא ןוא שידיא רע זיא
 קיווייל ...ןעמעלבָארּפ-הלאג עכעלשטנעמלא ןענייז ,ןָא טריר רע
 זיא רע רעבָא ,ךיז ןיא ןעמעלַא טָאה רע ,קיטראנגייא ףיוא טמענ
 ןטייק יד ןוֿפ רע טָאה גנוטכיד ןייז ןוֿפ רעייֿפ ןיא ...םַאזנייא ךָאד
 .טנַאלַאט ןייז ןוֿפ טינש םעד טכיירגרעד ןדייל ךרוד .טכַאמעג קָאלג ַא
 -עֿפָאה עטסערג רעזנוא ןוא גנוכיירגרעד עטסערג רעזנוא זיא קיווייל
 -ַארעטיל .רעקידנביוהרעד ַא ןעוועג זיא סָאטַאּפ סקַאוװטיל .א ."גנונ
 ,גנובעלרעביא עטסמיטניא ןייז ןעוועג זיא רוט

 רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאֿפ עשרַאװ ןיא זיא 1921 ינוי ןיא ןעוו
 טעדנירגעג זיא סע ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיא יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ
 טינ ךָאנ קאווטיל .א זיא ,ץיצַאזינַאגרָא-לש עלַארטנעצ יד ןרָאװעג
 -לוש רעטייווצ רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,1928 רעמוז .ןלױּפ ןיא ןעוועג
 זיא רע .ויטקַא טקילײטַאב ןיוש ָאד ךיז טָאה קַאוװטיל ,רָאֿפנעמַאזוצ
 טָאה עכלעוו ,עיצקַארֿפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןוֿפ דילגטימ א ןעוועג
 רעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז זיא סָאוװ קיטילָאּפילוש ַא טריֿפעג
 ףיוא .ײטרַאּפ רעשיטסינויצײלעוּפ ןוא רעשידנוב רעד ןוֿפ קיטילָאּפ
 ףרַאד יצ ,עיסוקסיד 8 ןעגנַאגעגנָא זיא רָאֿפנעמאזוצ ןטייווצ םעד
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 ,עכעלטיטסקלָאֿפ 8 רעדָא עשירַאטעלָארּפ 8 ןייז לוש עשידיא עיינ יד

 -שירַאטעלָארּפ םעד ףיוא טיובעג ןייז עיצַאזינַאגרָא-לוש יד ףרַאד יצ
 קַאװטיל .סיזַאב ןלַאנָאיצַאנ ןטיירב ןֿפױא רעדָא דוסי ןשיאיײטרַאּפ
 ייס זיא עכלעוו ,עיצקַארֿפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד טימ ןעגנטגעג זיא
 ךייר םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ךעלטֿפַאשלעזעג ייס שיגַאגַאדעּפ
 טָאה רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא עדער ןייז ןיא .טקנוּפדנַאטש ןשירַאטעלַארּפ
 :טגָאזעג קַאװטיל .א

 ןעק ןלױּפ ןיא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןוֿפ גיז רעד רָאנ,
 רעזנוא רַאֿפ .ןלוש עשידיא יד ןוֿפ ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאֿפ זנוא

 ...ןטייהרעדנימ ץלַאנָאיצַאנ יד ןעניוועג לֹּכ םדוק רימ ןזומ ףמאק
 ןוֿפ טשינ רעבָא ,עיטַארקָאמעד רעד רַאֿפ טלַאה עיצקַארֿפ-םעדעמ יד
 רעגריבניילק םעד .טקנוּפדנַאטש רעשלַאֿפ א זיא סָאד .רעשידיא רעד
 רעד םיא ףיוא ךיז טקוקרַאֿפ טֿפָא רעייז לייוו ,ןעניוועג רימ ןזומ

 ."רעטעברא

 -עגלַא יד ןוֿפ ןגַארֿפ עשידיא יד טלײטענּפָא טינ טָאה קַאוטיל .א

 רעד ןעוועג רע זיא -- רוטַארעטיל ןיא ,לוש ןיא ,קיטילָאּפ ןיא .עניימ
 רעלַאער ןוֿפ ןוא ץיטַארקַאמעד ,טײהײרֿפ ןוֿפ רעגנעהנָא :רעבלעז
 רערענַאיצולָאװער ןַא ,ןעגנוגנידַאב יד וצ דנכערּפשטנַא קיטילָאּפ
 .עזַארֿפ םשל ץזַארֿפ

 ןוא םַאזנייא ןעוועג ףוס לּכ ףוס ןלױּפ ןיא זיא קַאוװטיל .א רעבָא

 ,ענובירט עשיאיײטראּפ א טלעֿפעג םיא טָאה סע .טקידירֿפַאב-טינ

 ילוק ,סעיצקעל ,לוש ,רוטַארעטיל .טייקיטעט ןוֿפ דלעֿפ שיטילַאּפ ַא

 ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .גונעג-טינ ןעוועג םיא רַאֿפ זיא סָאד -- רוט

 ."דנוב ,, ןכַאנ טקנעבעג טָאה רע .טעברַא-ןסַאמ רעשיטילָאּפ רעטיירב

 -לַארטנעצ םענוֿפ גַארטֿפױא ןַא ןעמוקַאב טייצ רענעי ןיא רע טָאה טָא

 רעד ןגעוו רושָארב ערעלוּפָאּפ ַא ןבײרשוצנָא "דנוב, ןוֿפ טעטימָאק
 ,(םייס ןיא ןטַאטוּפעד) ָאלָאק רעשידיא רעד ןוֿפ גנולדנַאה רעקיטלָאמעד
 ןרענָאיצקַאער עטסגרע יד טימ עדָאגוא ןַא ןסָאלשעג טָאה עכלעוו
 יז טָאה רע ,רושָארב ַאזַא ןבירשעגנָא טָאה קַאװטיל .א .ןלױּפ ןוֿפ

 עשידיא-שילוּפ יד רעדָא ן צ נו ק ע צ ר ַא וװש , ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 גלָאֿפרעד ןקידלַאװעג ַא טַאהעג טָאה רושָארב יד ."גנוקידנעטשרַאֿפ
 -עג טָאה עמ .לָאט טייווצ ַא טקורדעגרעביא ןכיגניא יז טָאה עמ ןוא
 טָאה קַאוװטיל .א ןגינעגרַאֿפ ןוא ןערב ַארַאֿפ סָאװ טימ ,ןעז טֿפרַאד
 רבח ַא ייב ,טייצרעמוז ,דלַאװ ןיא .רושָארב עקיזָאד יד ןבירשעג
 טָאה דניק ַא יו .רושָארב יד ןבירשעג קַאװטיל טָאה ,קענַאג ןֿפױא

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא ןעוו האנה טַאהעג ,טלכיימשעגרעטנוא רע

 טלגילֿפעג א ,ךיײלגרַאֿפ ַא ,ץיוו ןשידיא םענעגנולעג א ןטכעלֿפוצנײרַא

 עג זיא רע .טײקנדירֿפוצ-טסבלעז ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .טרָאװ
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 עטסטיירב יד וצ גנורעלקֿפױא ןגָארט ןעק רע סָאװ ,ךעלקילג ןעוו
 .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדיא ןטושּפ םוצ ,ןסַאמ

 עקידעבעל ןייק טינ ,רוטארעטיל ןעוועג טרָאֿפ זיא סָאד -- רעבכָא
 טָאה רע .טייקיטעט עשיטילָאּפ-םוקמב א ןעוועג רָאנ זיא סָאד .טעברא
 טָאה סע .טעברַאךסַאמ רעשיטילַאּפ רעטיירב רעתמא ךָאנ טקנעבעג
 קירוצ ןרעוו ןענעק טעװ רע ןעוו ,טייצ יד טרעטנענרעד סיוועג ךיז

 קאווטיל .א רעבָא .ײמרַאּפ רעד ןוֿפ ןעייר עטשרעדָאֿפ יד ןיא וויטקַא
 רעטייוו ןרָאֿפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .ןטרַאװ טלָאװעג טינ רעמ טָאה
 געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה רע .עקירעמא ןייק ,קרָאיײוינ ןייק
 עשרַאוװ ןיא ןקאוװטיל .א םימ ןיוש ךיז ןעמ טָאה 1999 ףוס ןוא .ןײרַא
 -מוא ןוא ,סעמאיל עשימייה טכַאמעג םיא ןבָאה ןטסידנוב ,טנגעזעג
 .עשרַאװ ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא ךיז רע טָאה ליטש ,טקרעמַאב

 ירַא רעשידיא רעד טזָאלעגרעביא רע טָאה ןרָאֿפקעװַא ןייז רַאֿפ
 גאלראֿפ סניקצעלק .ב ןיא :הנּתמ ענייש א ןלױּפ ןוֿפ טֿפַאשרעטעב
 "תונורכז ןוא ןדויטע - ן ע װ ע ג ס ַא װ , ךוב ןייז סױרַא זיא
 ןרהַא :ךוב רעד ןטלאהטנַא טָאה ןטעברַא עסיורג ן ע צ .(1925)
 ,ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז יד ,טירש רעטשרע ןיימ ,שטיוועלעדנוז
 ןֿפױא ,גנוגעווַאבררעטעברא רעשידיא רעד ןוֿפ ןכירטש:-רעטקַארַאכ
 רעניילק רעד ,ןרָאטַאניכמָאק ןוא םיבנג-סעזובָאל ,רוטלוק ןוֿפ דלעֿפ
 -צניֿפ יד ןיא ,שינעכײצרַאֿפ ַא ,דילרעטעברַא עשידיא סָאד ,דנוב
 רע זַא ,ןבירשעג רע טָאה ךוב םוצ המדקה רעד ןיא .ןרָאי ערעט
 ןירַא ןלעװ סע ןכלעוו ןיא ,דנַאב ןטייווצ א ךָאנ קורד םוצ טיירג
 ;"טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןרָאטַאקָאװָארּפ יד, :ערעדנַא ןשיווצ
 טכַא" ;"גנוגעוואב-רעטעברא רעשידיא רעד ןיא תונדחּפ ןוא הרובג
 "קעווא ןענייז סָאװ ייווצ ,, ; "וועיק ןיא רָאי א, ;"קסנימ ןיא םישדח
 זיא סע .(טנַאמרעד ןביוא ןיוש רימ ןבָאה ןעלקיטרַא יירד עטצעל יד)

 -עג רעד רַאֿפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאֿפ הדבא עסיורג א
 ןעייסע יד סָאװ ,גנוגעװַאב-ררעטעברא רעשידיא רעד ןוֿפ עטכיש
 .ןקַאוװטיל ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעגנָא טינ ןענייז

 א ןטלאהרַאֿפ קַאוטיל .א ךיז טָאה עקירעמא ןייק געוו ןֿפױא
 -ַארַאב טָאהעג ָאד טָאה רע .עיגלעב ןיא ןוא ןילרעב ןיא טייצ עצרוק
 סעּפע ןעשעג םיא זיא ףיש ןֿפױא ךיז ןצעז ןרַאֿפ .ןטַארעֿפער ,ןעגנוט

 ןייק קירוצ ןרָאֿפ טזומעג טָאה רע ןוא ,ןריּפַאּפ ענייז טימ לשכימ א
 -ייו רע זיא טייצ עצרוק רָאג א .ןרעלעֿפ יד ןטכירַאֿפ וצ ידּכ ,ןלױּפ
 קעוא ןתמא ןא ףיוא ןיוש רע טרָאֿפ טלָאמעד ןוא ,עשראװ ןיא רעט

 .עקירעמא ןייק

 ףיוא טייקיטעט ןייז רעבירַא טגָארט רערעדנַאו רעטלַא רעד
 -קינײארַאֿפ יד ןוֿפ עירָאטירעט רעטוואורּפעגסיױא לָאמנייא ןיוש רעד
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 םעד ןיא ןרעגריבוצנייא ךיז ןעגנילעג לָאמ סָאד םיא טעוו .ןטַאמש ץמ

 ךיז טעװ ?טכוז רע סָאװ ,סָאד ןעניֿפעג ךעלדנע רע טעוװ ?דנַאל

 ? טסייג רעקיאורמוא ןייז ןקיאורַאב

 ףלע לטיּפַאק

 ךיז רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא קַאװטיל .א יו ךיילג

 "ידיא רעקיטרָא רעד ןיא עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ןֿפרַאװעגנײרַא

 םיא סָאװ ,רָאי ןביז יד רַאֿפ ןוא .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעש

 ןייק ןעוועג טינ שממ זיא ,ןבעל וצ ךָאנ ןעוועג טרעשַאב ַאד זיא

 רע .ויטקַא ןוא קיטעט ןייז טינ לָאז רֶע ןכלעוו ףיוא ,טיבעג ןייא

 ןוא "דניירפ, ןיא ,"סטרעורָאֿפ, ןוא "רעקעוו, ןיא ןבירשעג טָאה

 רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ףיוא ןטָארטעגסױרַא זיא רע ,"טֿפנוקוצ ,

 טָאה רע ,סרושטקעל ןוא ןטַארעֿפער ,סנַאשנעװנַאק ,ןעגנולמַאזרַאֿפ

 ןוא םענײמעגלַא ןוֿפ ןגארֿפ עלעעוטקַא עלַא וצ טרָאװ א ןעמונעג

 "רַאֿפ רעד טָא טימ רענעייל םעד ןענעקַאב ןעלעוו רימ .ןבעל ןשידיא

 .סקַאװטיל .א טייקיטעט רעקיטרַאנדיײש

 רָאטקעל רעד קַאװטיל .א

 עזיווןטסירוט ַא ףיוא עקירעמַא ןייק קַאװטיל .א זיא ןעמוקעג

 יד ןעוו ןוא .רוט-רושטקעל ַא ןריֿפוצכרוד ףיוא ,ןטַאנָאמ סקעז ףיוא

 דנײרֿפ יד ןבָאה ,ןקידנערַאֿפ םייב ךיז ןטלַאהעג ןבָאה םישדח סקעז

 .עזיו ןייז ןרעגנעלרַאֿפ וצ ןעימַאב ךיז ןעמונעג "דנַאברַאֿפ ןוֿפ

 ןוא ,עדַאנַאק ןייק ןרָאֿפעגסױרַא רע זיא 1928 רעבָאטקַא ןיא טשרע

 .עזיו-טנַארגימע רעקידנעטש ַא טימ דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא

 -ַאיצָאס רעד םיא רַאפ טריזינַאגרָא ,ןעמוקעגנָא זיא רע יוו דלַאב

 טרעיודעג רעכלעוו ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא רוט ַא דנַאברַאֿפ רעשיטסיל

 ,טעטש 98 טכוזַאב רע .1926 יַאמ ןט17 םעד זיב רַאורבעֿפ ףוס ןוֿפ

 רעביא סעיצקעל ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ 70 םורַא ןטלַאהעגּפָא טָאה רע ואוו

 ןרעמונ יד ןיא .םעמעט עשידיא ןוא עשירַארעטיל ,עשיטסילַאיצַאס

 ןגעוו ןינַאכ .נ טלייצרעד יַאמ ןט29 ןוא לירּפַא ןט17 ןוֿפ "רעקעוו

 עטצעל יד ןעגנַאֿפעגנָא רוט ןייז טָאה קַאװטיל .נעג ..., :רוט ןקיזָאד

 דָאמ א ןעוועג לַארעביא ןענייז סעיצקעל ענייז ...רַאורבעֿפ ןוֿפ געט

 םָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ .גלָאֿפרעד רעלעיצנַאניֿפ ןוא רעלַאר

 "מַאזרַאֿפ ענייז ייב טכוזעג טעטש עקינייא ןיא ןבָאה ןטסינומָאק יד

 טימ ןָא ךָאד רע טייג ,סעיצקורטסבַא עטריזינַאגרָא ןכַאמ וצ ןעגנול

 ךיז ןבָאה לָאמנייק ...טעברַא-סגנורעלקֿפױא רעכײרגלַאֿפרעד רעד

 ךיז ייב רערושטקעל ַא ןבָאה וצ ןֿפורעגּפָא טינ ןרעג ױזַא טעטש יד
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 ...רוט סקַאװטיל .נעג טימ לַאֿפ רעד ןעוועג זיא סע יוװ ,טָאטש ןיא
 ,םעד רַאֿפ ווירב-קנַאד ןטלַאהרעד רימ ןבָאה ...טָאטש רעדעי ןוֿפ
 ןקאווטיל .נעג ןבָאה וצ טייהנגעלעג יד ןבעגעג ייז ןבָאה רימ סָאװ
 ."טָאטש ןיא ךיז ייב

 סיורג ַא םוטעמוא ןענייז רעטרע יד ףיוא ןכוזַאב סקַאוװטיל .א
 עפורג עשיטסילַאיצָאס יד טביירש טָא .בוט-סוי ַא ןוא שינעעשעג
 עדנענייש א זיא קַאװטיל רבח, :געּפיניװ ,169 שטנערב .ר .א ןוֿפ
 .ןקעוו ןוא ןטכייל ,ןעמערַאװרעד ןוא ןעמערַאװ ןלַארטש סעמעוו ,ןוז
 ךיוה ,תועידי ןיא ףיט ןוא ךייר ,עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג 8 זיא רע
 ,םרָאֿפ ןיא דנצנעלג זיא ךַארּפש ןייז .טסייג ןיא ןייש ,קנאדעג ןיא
 ןייז ךָאנ טמוק וצרעד .רעדליב ןיא שירעלַאמ ,קורדסיוא ןיא ךייר
 דלַאב ןעייג עכלעוו ,גנוגייצרעביא עֿפיט ןייז ןוא ןביולג רעכעלרעניא
 טליֿפ ,ןדער טינ לָאז רע סָאװ ןגעוו ...רערעהוצ ץנייז ףיוא רעביא
 רעקיטומ ןוא רעכעלרע ,רעטלַא ןַא ךייא רַאֿפ טייטש סע זַא ריא
 -סילַאיצַאס ַא רַאֿפ -- טלעוו רערענעש ןוא רערעכעה ַא רַאֿפ רעֿפמעק
 טנַאּפשעג ןטלַאה וצ טייקיאעֿפ ץנעטלעז יד טציזַאב רע .טלעוו רעשיט
 עטסרעווש יד קידנעלדנַאהַאב ,טייצ ןדנוטש ייווצ םלוע ןסיורג ַא
 -נדײשרַאֿפ ןוא .ךעלקנעב יד וצ טרעביוצעגוצ טציז עמ ןוא ,עמעט
 -ַאיצַאס ןוא רעשידיא , ןגעװו טדער רע .סעמעט ענייז ןענייז קיטרַא
 ןוֿפ ןלעטש עלױֿפ ןוא ןדנואוו יד טזייוו ןוא ,"גנואיצרעד רעשיטסיל
 טייקידנעווטיונ יד סױרַא דנצנעלג טגנערב ןוא ,גנואיצרעד ת"ת רעד
 -דנַאהּפָא ץֿפיט ענייז .גנואיצרעד רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא ַא ןוֿפ
 -ץטיל ןוא עדנעגעל ןיא ןעעדיא-חישמ , ןוא "םיאיבנ, ןגעוו ןעגנול
 ןה סערעטניא ןכעלנייוועגרעסיוא ןוֿפ ,קרעוורעטסיימ ןענייז "רוטַאר
 טרירעֿפער קַאווטיל 'ח ...עטנרעלעג רַאֿפ ןה ,ןשטנעמסקלָאֿפ רַאֿפ
 ןייז ןיא ."רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא ױרֿפ ענרעדָאמ יד , רעביא
 ַא רָאטקעל רעד טגנערב "ץעיצולָאװער עשיסור רָאי ןעצ, עיצקעל
 ןלַאנרושז עשידנעלסור ןוֿפ ןעמונעגסיורַא ,ןרעֿפיצ ןוא ןטקַאֿפ עייר
 -ַאּפ רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ןלַאֿפכרוד ןוא ןגלָאֿפרעד יד ןָא טזייוו ןוא
 -ניאללש א םסלַא ןעמוקעג ךיוא זיא קַאוװטיל'ח יו ױזַא ...קיטיל
 -עג וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג עגנוי ערעזנוא ךיוא ןבָאה ,רָאטקעּפס
 -ַארּפ ןוֿפ רעדניק יד טרעטסײגַאב רע .תעדה ןיע ןכייר ןייז ןוֿפ ןסינ
 רעד רַאֿפ ןוא ?םזילַארוטַאנ , רעביא גַארטרָאֿפ ןייז טימ רַאנימעס
 ןבָאה דניײרֿפ לָאצ עסיורג ַא ...ׁשַא םולש ןגעװ רֶע טדער לושלטימ
 ןצנַאג 8 רַאֿפ קַאװטיל 'ח ןדַאלנייא וצ שטנואוו רעייז טגָאזעגסױרַא
 ךיוא ןוא סעיצקעל ענייז ןוֿפ ןענרעל וצ ידּכ ,געּפינױװ ןייק שדוד
 ."הרוּת ךיוא ןענייז סָאװ ןילוח תהיש ענייז ןוֿפ ןבָאה הָאנה

 ןעמ טביירש ,1998 רָאי םוצ ךיז טיצַאב סָאװ ,ווירב ןטייווצ א ןיא
 ךיילג זיא סע, :סעיצקעל סקַאװטיל .א ןגעוו סעלעשזנַא-סָאל ןוֿפ
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 ריֿפ עטשרע יד רַאֿפ סעיצקעל ריֿפ ןוֿפ עירעס ַא ןרָאװעג טרישזנַארַא

 םולש , ,"יקרָאג םיסקאמ, :ןעוועג ןענייז סעמעט יד ...סקיטנוז

 -רעד עשידיא ,עשיטסילַאיצָאס ,עשירָאטעלַארּפ, ,"רעטכעלעג סמכילצ

 םינ ךױא ןכָאװ רעד ןיא טָאה רע זַא ."םיאיבנ, יד ןוא ,"גנואיצ

 םעד ,ןקַאװטיל ןענעק סָאוװ יד רַאֿפ ןביירש וצ ךיא רַאּפשרַאֿפ ,טורעג

 ףיוא ןפָא גיוא ןייז טָאה סָאװ ,רעוט ןלֿפטנעמַארעּפמעט ןשיגרענע

 ...(םינ ךיוא תולווע ןייק עקַאט טנײװשרַאֿפ ןוא) ןעמעלַא ןוא ןילא

 ךיז טקילײטַאב ,לוש רעזנוא ןוֿפ עיצקעּפסניא עכעלדנירג ַא טכַאמ רע

 י"טקירטסיד רעזנוא ןוֿפ ןוא גנוטלַאװרַאֿפ-לוש רעד ןוֿפ ןעגנוציז יד ןיא

 רעקידנעטש ַא טימ ןעמוקעג זיא רע ןעוו רעטעּפש) ...עטימַאק

 תלבק א ...טרישזנַארַא ר"א ןוֿפ עטימָאק-טקירטסיד יד טָאה (עזיוו

 ַא טרעוו סָאװ ,טסַאג "סענירג, ןרַאֿפ דײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא ןוא םינּפ

 טּפַאכעגנײרַא ךָאנ ןכָאה רימ ...עקירעמַא ןיא בשוּת רעטקיטכערַאב

 ,"ןָאדנָאל קעשזד ןוא דלייוו רַאקסָא, עיצקעל ןייא ןרישזנַארַא וצ

 -םטלַאהניא ןוא טנאסערעטניא ןעוועג ,ריֿפ עטשרע יד יוז ,זיא עכלעוו

 רימ ןוא ,ןרָאֿפעגקעװַא זיא קַאוטיל יו ןכָאװ רַאּפ א ןיוש ...ךייר

 גנַאל ךָאנ ןלעוװ ןוא םיא ךָאנ ןעקנעב וצ טרעהעגֿפױא טינ ןבָאה

 ."זנוא ןשיווצ ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ יד ןסעגרַאֿפ טינ

 ַא ףיוא זנוא ןלייצרעד ןכוזַאב סקַאוװטיל ןגעוו ןטכירַאב יד טָא

 עכלעוו ,גנונעקרענַא ןוא טעטירָאטױא ןסיורג םעד ןגעוו ןֿפוא ןטלוב

 טּפױקעגרעטנוא ןעמעלַא טָאה רע .דנַאל ןצנַאג ןיא ןסָאנעג טָאה רע

 ןוא טײקטושּפ ןייז טימ ,םזילַאעדיא ןייז טימ ,ןסיוו ןֿפיט ןייז םימ

 .טײקכעלמיטסקלָאֿפ

 רַאֿפ ןובירט ןייק ,רענדערדןסַאמ ןייק ןעוועג טינ זיא קאווטיל .א

 .קרַאטש קיטיונ ביוא ,ןייש טדערעג טָאה רע .ןעגניטימ-ןסַאמ עסיורג

 "עג טָאה רע .טייקשירעדליב ןוא רָאמוה ךס ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רֶע

 ןייז טימ ,טייקנטלַאהעגנייא ןוא טייקליטש ןייז טימ םלוע םעד ןעמונ

 רעדייא טנערעֿפער רעמ ןעוועג זיא רע .טקַאט ןוא סָאמ רַאֿפ ליֿפעג

 ןוא טייקכעלטנורג ןייז טימ םלוע םעד ןעמונעג טָאה רע ."רענדער,

 ש"א ׁשַא ,יקרָאג ,יַאטסלָאט ןגעוו סעיצקעל ענייז .טיײקידװעּפעשסױא

 ןיא טבעלעגניירַא ףיט ךיז טָאה רע .סעידוטש עטסנרע ןעוועג ןענייז

 רע ןעמעוו ןגעוו ,יד ןוֿפ טײקשירעֿפעש ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעד

 ױרצ םעד ןגָארטעגרעבירַא טָאה רע .טַארעֿפער ןייז ןטלאהעג טָאה

 -ײזלַא ןוא טייקכעלטנירג סקַאװטיל .א .טלעוו סמענעי ןיא רערעה

 -ַאב ןייז ןֿפורעגסױרַא ןוא טרינַאּפמיא רערעהוצ םעד ןבָאה טייקיט

 זיא קַאװטיל .א לייוו ,ןענַאטשרַאֿפ טוג םיא טָאה רע .גנורעדנואוו

 רעבלעז רעד ןיא טָאה רע םגה ,שיגָאגַאדעּפ ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג

 .ןטלעוו ערעכעה ץלַא וצ רערעהוצ םעד ןגיוצעג טייצ

127 



 רעקיטילָאּפ רעשיטסילַאיצַאפ רעד קַאװטיל .א

 -יטסילַאיצָאס רעשידיא רעד עכלעוו ,גנוטַארַאב-דנַאל רעד ףיוא
 ןקאווטיל ןיוש רימ ןעעז ,1926 ףוס ןטלַאהעגּפָא טָאה דנַאברַאֿפ רעש
 ןיא טקילײטַאב זיא רע .רעדילגטימ עטסוויטקַא יד ןוֿפ םענייא יו
 עגַאל רענײמעגלַא רעד ןגעוו טכירַאב א ןעגנערב וצ עטימָאק רעד
 .עטימָאק-סנָאיצולָאזער רעד רַאֿפ טכירַאב ַא ּפָא טיג ןיילַא רע ןוא
 רע טקיש ,ןלױּפ ןוֿפ ךָאנ ,דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא רֶע רעדייא ךָאנ
 -ןטעיװָאס יד , ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עירעס ַא "רעקעוו , ןיא וצ
 -- ןרעמונ יירד ןיא ָאד טכַארטַאב רע :"ןסאמ עשידיא יד ןוא טכַאמ
 -ָאקע עקיטציא יד (2 ; םזיטימעסיטנַא ןוא ןעמַארגָאּפ ,םזיוװעשלָאב (1
 גנוטער יד טגיל ואוו (3 ;דנַאלסור ןיא ןדיא יד ןוֿפ עגַאל עשימָאנ
 קַאװטיל .א טמוק לקיטרא ןקיזָאד םניא .דנַאלסור ןוֿפ ןדיא יד רַאֿפ
 רעד ןוֿפ גנוזייל עלַאקידַאר יד זַא ,תמא זיא סיוועג , : ריפסיוא םוצ
 עיצולָאװער רעלַאיצַאפ רעד ןיא לּכה-ךס ןטצעל ןיא טגיל עגַארֿפ-ןדיא
 -סיוא טעוװ סָאװ עיצולָאװער ַא ןיא רָאנ רעבכָא .םזילַאיצָאס ןיא ןוא
 לָאּפ ןוא רעכעלטֿפַאשטריװ רענרעדָאמ ַא ןוֿפ ןדָאב ןפיוא ןסקַאװ
 ףיא ןעיוב טעוו סָאװ םזילַאיצַאס ַא ןיא רָאנ ,עיצולָאװע רעשיט
 -ץלָארּפ ןקיטייצ א ףיוא ןוא ןעגנואיצאב עכעלטּפַאשטריװ עקיטייצ
 -ַאס-ליּפמ 8 ,"עיצולַאװער עלַאיצָאס , ענעקַאברעדי-טינ ַא .טַאירַאט
 ,סעיצאנ עלא ןוֿפ ןסַאמ יד רַאֿפ ןקילגמוא רָאנ ןעגנערב ןענָאק םזילַאיצ
 ןטֿפרַאשרַאֿפ ,ןברוח ןשימָאנַאקע יז ןגָארט ןסַאמ עשידיא יד רַאֿפ ןוא
 ,"הדירי ,םזיטימעסטנא

 רעד רע טרעוו ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא רע יו ךיילג ןוא
 ןוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עלַא ןיא רעגָאזטרָאװ
 טזָאל "רעקעוו, ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעקיטרָא
 ןריגַאער טינ לָאז רע ,שינעעשעג עקיטכיוו ןייא ןייק ךרודַא טינ רע
 -ַאס רעד ןוֿפ גנואיצַאב יד ןייז ףרַאד יו ,ןרילומרָאֿפ טינ ןוא ףיורעד
 ,םוינומָאק ,םזינויצ .שינעעשעג רעד וצ גנונעוַאב רעשיטסילַאיצ
 רעשילוּפ ,דנַאלסור - ןטעיװָאס ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילַאיצָאס
 -רַאֿפ ןשיטסילַאיצַאס ,, ןוֿפ ןגָארֿפ ,גנוגעוַאב-ןָאינוי עקיטרָא יד ,דנוב
 -סינומָאק ,ןגארֿפ עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד ,גניר-רעטעברא ןוא "דנַאב
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיכיירטסע ןוא עשטייד יד ,סערוטנַאװַא עשיט
 -עג עשידיא עטקינײארַאֿפ , יד ,ײטרַאּפ-רָאבייל ץעשילגנע יד ,סעיט
 -וקַאב ןבָאה ןשינעעשעג ןוא ןעמעלבָארּפ עלַא יד -- "ןטֿפַאשקרעוװ
 ןיא .ןעלקיטרַא סקַאװטיל .א ןיא גנוטסעמּפָא ןוא גנוצַאשּפָא ןאי ןעמ
 ןגַארֿפ ,טייז רעד ןוֿפ ,סױא-ךָאװ ,ןייא-ךָאוװ) ןעגנוליײטּפָא ענעדיישראֿפ
 ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןוא ןעמָאנ ןתמא ןייז רעטנוא ,(ךעלעגַארֿפ ןוא
 -ַאיצָאס ןייז טגָאזעג ןוא טריגאער קַאווטיל .א טָאה ,ןעמינַאדוװעסּפ
 .טרָאװ שידנוב ,שיטסיל
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 רעד 1926 ינוי ןט28-22 םעד ןעמוקעגרָאֿפ ןָאדנָאל ןיא זיא טָא

 "ימע ןוֿפ ןגַארֿפ יד רעביא סערגנַאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע

 ןעמעלבָארּפ יד ןיא טריסערעטניארַאֿפ רעייז זיא קַאװטיל .א .ץיצַארג

 ,1926 רעבמעטּפעס ,"טֿפנוקוצ , ןיא טקורד רע ןוא ,עיצַארגימע ןוֿפ

 "ימע .ןסולשַאב ענייז ןוא סערגנָאק םעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא

 םזילַאנַאיצאנרעטניא ןוֿפ םעלבָארּפ א ןקַאװטיל .א רַאֿפ זיא עיצַארג

 "רעד רעד סָאװ ,סעיצולָאזער יד ןגעוו קידנדער ןוא ,םזילַאיצַאס ןוא

 -עגנָא יד, :קַאװטיל .א טגָאז ,ןעמונעגנָא טָאה םסערגנָאק רעטנָאמ

 ןעגנערב ןענעק ןוא שיטקַארּפ םיוועג ןענייז סעיצולַאזער ענעמונ

 רעדָא גנורילוגער ,"ןריט ענעֿפָא, ןגעוו עגַארֿפ-טּפױה יד רעבָא .ןצונ

 טנַאמרעד ןעמ ןעוו ןוא .טינ ייז ןרירַאב עיצַארגימיא ןוֿפ טָאברַאֿפ

 -עמַא יד ייב זיולב טינ טשרעה סָאװ ,עדמערֿפ ןגעק גנומיטש יד ךיז

 ,ןזיוצנַארֿפ יד ייב ךיוא רָאנ ,רעילַארטסױא ןוא רעדַאנַאק ,רענאקיר

 .ןצרַאה ןפיוא ךעלײרֿפ טינ רעייז טרעוו ,רעדנעלגנע ןוא רעיגלעב

 ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןוֿפ ןתמא רעד ןיא ךָאנ ןענייז רימ טייוו יו

 יד ןוא .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא רעכעה ןיוש ןדער רימ ןכלעוו ןגעוו

 רָאנ דנַאל ןיימ ,קעטנָאיַאמ ןיימ --- דנַאל ןיימ, ןוֿפ גנומיטש עקיבלעז

 עגַארֿפ רעד ןיא ןליֿפ טלוב ױזַא טציא ךיז טזָאל סָאוװ --- "!רימ רַאֿפ

 םױטשנעמַאזוצ ַא תעב ןליֿפ ןזָאל גנַאל ךָאנ ךיז טעוו ,עיצַארגימיא ןוֿפ

 ...המחלמ ַא תעב ,קרעמ רַאֿפ ,סעינָאלַאק רַאֿפ תוכולמ ןשיווצ

 רעטלקיװרַאֿפ ץלַא ,םזילַאיצָאס םוצ וצ ןעמוק רימ רעטנעענ סָאװ

 ,ןעגנַאגעגּפָא ליֿפ ױזַא ןיוש ןענייז רימ .ןגָארֿפ עלַא זנוא רַאֿפ ןרעוו

 א רַאֿפ סָאװ ,ןגנַאל ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעזרעד רימ ןבָאה טציא טשרע ןוא

 ךיז ןֿפרַאד סע קרַאטש יו .ןכַאמוצכרוד ךָאנ ןבָאה רימ געוו ןרעווש

 "רַא ערעווש רעיוהעגמוא ןַא רַאֿפ סָאװ !ןעגנוגנידַאב יד ןטייב ךָאנ

 טרענײמעגלַארַאֿפ קַאװטיל .א "!ןבױהוצֿפױא ךָאנ ןבָאה רימ טעב

 עיסימ עסיורג יד רע טעז םעלבָארּפ ןטסנעלק ןיא ,םעלבָארּפ רעדעי

 -עֿפָא טימ ןוא .גנוגעוַאב רעטריזינַאגרָא ןייז ןוא סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ

 טקוק ,רענעייל םעד ןרַאנוצּפָא טינ ןוא ךיז ןרַאנוצּפָא טינ ,ןגיוא ענ

 .גנוגעוַאב רעד ןוֿפ ןטייקירעווש יד ףיוא רע

 יד ייב ןה אשונ טרָאװ סקַאװטיל .א זיא קידנעטש טינ רעבָא

 םגה ןוא ,דמערֿפ ייז רַאֿפ טרָאװ ןייז זיא טֿפָא .רעוט ןוא רעריֿפ עגיה

 ַא רַאֿפ ץלַא ךָאנ רע זיא ,לָאמ עטייווצ סָאד דנַאל ןיא ןיוש זיא רע

 רעשיטילָאּפ ןוֿפ לָאבמיס רעד ייז רַאֿפ זיא רע .רענירג רעד ייז ןוֿפ ךס

 "םיוא םיא זיא קעדַאלװ .ב ןוֿפ וליֿפַא .טײקימָארטשנגעק ,טײקיצַארט

 -רַאֿפ ערעטיב ןרעה וצ ,קירוצ ןרָאי טימ יוװ טקנוּפ ,טציא ןעמוקעג

 .ןֿפרואוו

 ןוֿפ "רעקעוו, ןיא טקורדענּפָא ,"קומ עסָאנעג וצ לווירב, ַא ןיא

 תונעט סקאוװטיל ףיוא טרעֿפטנעעג קעדאלוו .ב טָאה ,1997 יַאמ ןט8
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 :"סטרעוורָאֿפ , ןוֿפ ייליבוי ןקירָאי-30 םייב עדער ,סקעדַאלװ ,ןייז וצ
 -עג קעדַאלװ .ב טָאה -- ןדָאטעמ ערעזנוא ןוֿפ דימ לסיב8 ןיב ךיא
 זנוא לָאז סע ידּכ ,ץרַאװש ץלַא ןכַאמ וצ -- ןרעדנַא ןשיווצ ןבירש
 ןקורדסיוא עקינייא ...סעדער-סנַאיצאטיגַא ןטלַאה וצ רעטכייל ןייז
 'טייהיירֿפ' רעד ןוֿפ ןָאט םעד ןָא ךימ ןענַאמרעד ןציטָאנ ערעייא ןיא
 רעטעברַא ןשידיא םעד ןענרעל סָאװ ,סארבד-אנת ץעסיורג יד ןוֿפ ןוא
 גנוטכַארַאֿפ עטלַא יד זיא סָאד .טינש ןשיטסינומָאק ןֿפױא םזילַאיצָאס
 עכלעוו ,ןכַאז רענאקירעמַא ןוא רעוט רענאקירעמא םוצ ,עקירעמַא וצ
 סָאד ...ןבעגֿפױא גנַאל ןיוש טֿפרַאדעג טָאה ...קומ עסָאנעג ,ריא
 ןטסעמ לָאז עקירעמא ןיא רעטעברַא רעד זַא ,ליוו ךיא סָאװ עקַאט זיא
 ץעמַא ןוא עקירעמַא טימ קָאשעּפינש טינ ,עקירעמא טימ עקירעמא
 ."קָאשעּפינש טימ עקיר

 ענעגייא ןא ןעױבֿפױא טוואורּפעג קַאוװטיל .א טָאה 27-1926 ןיא
 רעבמעצעד ןיא .ץלַא ןגעוו ןדער ײרֿפ ןענעק לָאז רע ואוו ,ענובירט
 רעטעלב, לַאנרושז-שדוח סנוֿפ רעמונ רעטשרע רעד סױרַא זיא 6
 ,"טסנוק ןוא רוטארעטיל ,רוטלוק ,םזילַאיצַאפ ןוֿפ ןעמעלבַארּפ רַאֿפ
 1927 לירּפַא ןיא .רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא קַאוװטיל .א ןכלעוו ןוֿפ
 ןוֿפ לַאנרושז א ןעוועג זיא סָאד .רעמונ רעטייווצ רעד סױרַא זיא
 טָאה ,ןעלקיטרַא ןוא ןציטָאנ ערענעלק ךס ַא ץוה .טסעמרַאֿפ ןסיורג
 עסיורג ייווצ ןבעגעג "רעטעלכ, ןרעמונ ייווצ יד ןיא קַאװטיל .א
 ןוא רוטַארעטיל , דנַאב ןיא ןיירַא) "עיטַארקָאמעד , :ןעגנולדנַאהּפָא
 .(ךוב ןקיטציא ןיא טקורדעגּפָא) "עיצולַאװער ןגעוו, ןוא ("ףמאק
 רעטעבראטימ ,ןעלטימיטלעג טלעֿפעג ןבָאה סע ,סיוא טזייוו רעבָא
 רעמ ןוא .עסאמ-רענעייל רעטיירב רעד ןיא גנַאלקּפָא רעקירעהעג ןוא
 -ץגסיוא רעטייוו זיא קַאװטיל .א .סױרַא טינ זיא ןרעמונ ייווצ יד יו
 .גנוגעווַאב רעגיה רעד ןוֿפ ןענַאגרָא יד ףיוא טלעטש

 לָאבמיס רעד רעוט עגיה ךס ַא רַאֿפ זיא קַאוװטיל .א ,0
 רעד ןוא ,םזישידיא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ,םזינויצ-יטנַא ,םזיקניל ןוֿפ
 ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןוֿפ .םזידנוב ןשילוּפ ןוֿפ רקיע
 ןשיליוּפ ןגעק עקַאטַא ןֵא עסערּפ רעגיה רעד ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא
 ןגעק "דנוב, ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ רעד ןעוועג זיא קאווטיל ."דנוב,
 יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא קַאוװטיל .עדמערֿפ ןוא ענעגייא
 ןוא ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ןיא עטכער-טסקע
 רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד סע ןגָארט ייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע
 םיא ןבָאה דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאפ ןוֿפ רעדילגטימ ךס א סָאװ ,םעד
 וצ רעבירַא רעדָא ,שיטַאּפַא ןצנַאגניא ןרָאװעג רעדָא ןוא ןזָאלרַאֿפ
 טכַארטַאב ןטנעמעלע עטכעריטסקע עבלעז יד טָאה רע .ןטסינומָאק יד
 -טלעוו-שידיא ןוא שידיא ןגעק עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןוֿפ רוקמ םעד רַאֿפ
 רעשיניטסעלַאּפיַארּפ רענעסַאלֿפעצ רעד ןוֿפ ךיוא יו ,רוטלוק רעכעל

150 



 רעשידיא רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא עיצַאטיגַא רעשיטסינויצדָארּפ ןוא
 עגיה יד זַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס
 -ָאווער-שיטסילַאער רעטנוזעג רעד ןוֿפ ןענרעל וצ ליֿפ טָאה גנוגעווַאב
 עג טָאה ץלַא סָאד ןוא ,ןלױּפ ןיא "דנוב , ןוֿפ קיטקַאט רערענָאיצול
 -טיל .א טימ סעקימעלַאּפ ןוא סעקָאטַא עכעלרעהֿפואמוא וצ טריֿפ
 .אֿפוג "רעקעוו, ןוֿפ ןוא "סטרעוורָאֿפ , ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא ןקַאװ

 ,ץניוָארּפ ןוֿפ ווירב ַא ףיוא (1930 רעבמעצעד ןיא) קידנרעֿפטנע
 ןעוועג זיא קַאװטיל .א סָאװ ,"רעקעוו, םעד רָאֿפ טֿפרַאװ רעכלעוו
 -רַאֿפ רע יאמלא ,טייצ עצנַאג יד רָאטקַאדערטימ יצ רָאטקַאדער ןייז
 טגָאז ,גנוגעװַאב רעגיה רעד ןיא סעיניל עמורק ײלרעלַא טגייווש
 גונעג טינ זיא לוק רעזנוא רעבָא .טינ ןגייווש רימ" :קַאווטיל .א
 ןגָארטעג ןרעוו סָאװ ,ענעי ןוֿפ טקיטשרַאֿפ טֿפָא טרעוו רע .קרַאטש
 .םָארטש ןגעק ןעמיווש רימ .טניוו םעד ןגָארט ןוא טניוו םעד ןוֿפ
 ןעמ טֿפרַאװ גערב ןוֿפ זַא טרֿפב .טעכרא ערעווש 8 רעייז זיא סָאד
 ליֿפיװ טימ ,טינ ףירגַאב ןייק רָאג טָאה ריא .רענייטש טימ זנוא ףיוא
 -טנייֿפ ליֿפיו טימ ,טלגנירעגמורַא זיא "רעקעוו, רעד טֿפַאשטניײֿפ
 "מורַא זיא דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעצנַאג רעד טֿפַאש
 ףרַאד'מ :האניש רערעטיב ןוֿפ תולוק יד טינ טרעה ריא .טלגנירעג
 יד טימ !ד נ ַא ב ר ַא ֿפ ןייק טינ ףרַאדמ ,ר ע ק ע וו ןייק טינ
 "!ןטערטעצ ייז ןעמ ףרַאד סיֿפ

 ןעוועג ןטסינומָאק יד רַאֿפ קאוטיל .א זיא םייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,ןסעגרַאֿפ טנעקעג טינ םיא ןבָאה ייז .זייב סָאדלַא ןוֿפ לָאבמיס רעד
 רעד ןיא גנודנעוו רעכעלטנֿפע רעייז ףיוא טריגאער טָאה רע ױזַא יו
 ---"ןטסילַאיצַאס עקידנעטשנַא עלַא וצ טרָאװ, רעייז טימ "םייהיירֿפ
 ןיא גנוגעװַאב-ןָאיני רעד טימ םיכוסכיס עטלקיװרַאֿפ ערעייז תעב
 יז ןעמעוו וצ ,ןטסילַאיצָאס "עקידנעטשנָא , יד ןשיווצ .טייצ רענעי
 ןענייז ,טייקיטכערעג ייז ייב קידנכוז טעדנעוועג ךעלטנֿפע ךיז ןבָאה
 טָאה רענייק רעבָא .קַאװטיל ןוא ןיסעיל ,גרעבסָאלש ,יקצולַאס ןעוועג
 סָאד יוװ ױזַא ,גנודנעוו רעקיזָאד רעד ףיוא טריגאער ףראש ױזַא טינ
 ןטפ ,"רעקעוו,) רעֿפטנע ןכעלטנֿפע ןייז ןיא קַאװטיל .א ןָאטעג טָאה
 -רַאֿפ וצ םיא ייז ןעמוק יו :טגערֿפעג ייז טָאה קַאוװטיל .(1997 ילוי
 ,סע זיא גנַאל יו, ?ןןטסילַאיצַאס "עקידנעטשנָא , יד ןשיווצ ןענעכער
 ןשטיוועינַאמ רעייא טייק ןוֿפ ןזָאלעגּפָארַא רימ ףיוא טָאה ריא זַא
 ףמַאק-רעדורב םעד ןגעוו רעטייוו קידנדער ןוא "? ןקיווַאנ רעייא טימ
 רעוו רעבָא, :קאװטיל ייז טגערֿפ ,גנוגעווַאב-ןָאינוי-דיירט רעד ןיא
 עטכער יד עשז ןיוש טינ ?קילגמוא ןקיזָאד סםעד ןיא קידלוש זיא
 -ריַאו עיצקעפ רעשידיא רעד ןוֿפ רעריֿפ ןוא רעוט ריא ןוא ,ןײלַא
 -ןָאינוי עטלַא יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז סיוועג ? טינ רָאג ײטרַאּפ סרעק
 רעבָא .עיצַאזילַארָאמעד רעד ןֿפלָאהעגטימ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רעוט
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 יד ןיא ףמַאק ןצנַאג םעד טלעטשעגקעוװַא טָאה סָאװ ,ןטסינומָאק ,ריא

 ;ןדָאב ןכעלנעזרעּפ א ףיוא רָאנ ,ןלעיּפיצנירּפ ַא ףיוא םינ םנָאינוי

 -בַאשזד ןענייז רענגעק ערעייא זַא ,ןגירשעג דנַאנַאכָאנ טָאה סָאװ ריא

 עטסערג יד טגָארט ריא -- תומשנ עטֿפױקרַאֿפ ןוא םיבנג ,סרעכוז

 ."םָארגָאּפ ןשילַארָאמ ןקיטציא םעד רַאֿפ דלוש

 ױמָאק יד וצ רעֿפטנע ןקיזָאד םעד קַאװטיל טָאה טקידנערַאֿפ ןוא

 : יױזַא ןטסינ

 עטסדנימ יד ןזיוועגסױרא גנודנעוו רעייא ןיא טלָאװ ריא ןעוו;

 טייז ריא זַא ,טייקכעלגעמ עטייוו ַא שטָאכ ןזָאלרעד וצ טייקטיירג

 ןוא ,טנעצָארּפ 10 ףיוא ,28 ףיוא ןייז לָאז ,טכערעגמוא לסיב א ךיוא

 ערעייא ןטייב זיא טינ ליֿפיװ ןוא ןגעקטנא ןעמוק וצ טיירג טייז ריא

 -נײרַא ךיז ןוואורּפ טנָאקעג ןעמ טלָאװ -- ףמאק-רעדורב ןוֿפ ןדָאמעמ

 -נעוו רעייא יו רעבָא .שיט ןייא ייב םידדצ עדייב ןריֿפֿפױנוצ ,ןשימ

 גנוציירעצ ערעֿפרַאש 8 ןֿפורסױרַא רָאנ יז ןָאק ,ןבירשעג זיא גנוד

 ,תוחוּכ עטצעל יד זיב המחלמ ַא רָאנ יז טײטַאב ,דצ ןטייווצ םייב

 טעוװ טסילַאיצָאס רעקידנעטשנָא ןייק .גנוטכינרַאֿפ א זיב המחלמ ַא

 .ןֿפלעה טשינ םעד ןיא ךייא

 -עג ריא טָאה זנוא וצ גנודנעוו רעייא טימ זַא ,ןביולג ליוו ךיא

 ןיא ךָאד ךיז טניֿפעג ריא .קימכירֿפױא ןוא טסנרע סיואכרוד טניימ

 םעד ןּפַאכּפָא עלייוו ַא קיטיונ םיואכרוד זיא ךייא רַאֿפ ןוא םעלק רעד

 ,םעד ןיא ןָאט סעּפע טלָאװעג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טלָאװ ךיא .םעטָא

 עכלעוו ,גנוגעװאב-רעטעברַא רעשידיא רעד רָאנ ,ךייא טינ ןֿפלעה

 ,ןרעױדַאב ןסיורג ןיימ וצ רעבָא .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא לסיבא ךיוא זומ

 .ןָאט וצ סעּפע טייקכעלגעמ םוש ןייק טינ גנודנעוו רעייא רימ טיג

 וליֿפַא רעגניֿפ ןייק טינ זיא ,םיוא טקערטש ריא סָאװ ,סָאד םערָאװ

 .המחלמ ןוֿפ טנַאה עצנַאג ַא רָאנ ,םולש ןוֿפ

 ,טנידרַאֿפ ריא סָאװ ,גנוטכא רעד טימ

 ."קאווטיל .א

 .ןייצ יד טימ טצירקעג ןבָאה ןטסינומָאק עשידיא יד

 טסיזמוא טינ .רעבלעז רעד ןבילבעג זיא קַאװטיל ,ןעזעג ןבָאה ייז

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,םינּפ-תלבק םענייש ַאזַא ןבעגעג םיא ייז ןבָאה

 ךיז טָאה קַאװטיל .אנוש רעטלַא רעייז ןבילכעג זיא רע .עשרַאװ ןוֿפ

 םייב ייס .טײקידנעטשנָא ןוֿפ טַאטסעטא רעייז ןיא טקיטיונעג טינ

 ייס ,רָאֿפנעמַאזוצ-לוש ר"א ןֿפױא עקניל יד טימ טנעדיצניא ןטנַאקַאב

 -ַשּפ יד תעב רעטעּפש ייס ,ףמַאק-רעדורב ןטֿפרַאשרַאֿפ םייב טציא

 טיומ סקַאװטיל זיב טייצ עצנאג יד ױזַא ןוא ,ןשינעעשעג רעניטסעל

 -עגסױא-לעיּפיצנירּפ ןוא רענעכָארּפשעגסױא רעד ןבילברַאֿפ רע זיא
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 -ןטַאר ןיא ןדָאטעמ ענייז ןוֿפ ןוא םזינומָאק ןוֿפ רענגעק רענעטלַאה
 ןוא .עירָאטירעט רענאקירעמא רעניה רעד ףיוא ךיוא יוװ דנַאלסור
 ןיא עטכער-םערטסקע יד וצ שירעננעק-ףרַאש ןעוועג זיא רע ביוא
 -נייק רעבָא רע טָאה -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעגיה רעד
 ןרישזאטנַאש ןלָאז ןטסינומָאק עשידיא יד זַא ,טזָאלרעד טינ לָאמ
 .רענייז טייקנטלאהעגסיוא רעלעיּפיצנירּפ רעד טָא טימ םלוע םעד
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 -טיל .א טלקיװטנַא טיוט ןייז רַאֿפ רָאי ןבלַאהרעדנָא עטצעל יד
 טרָאװ ןיא -- טייקיטעט עשיטילָאּפ עוויסנעטניא א רעטייוו קאוװ
 רוט ַא ךרוד רע טריֿפ 1931 לירּפא--1990 רעבמעצעד ןיא .טֿפירש ןוא
 -קעל 54 ייז ןיא ּפָא טלַאה ןוא טעטש 25 טכוזאב רע ;דנאל ןרעביא
 טעטש ייר ַא ךרוד רעבָא רע טזָאל דנַאטשוציטנוזעג ןייז בילוצ .סעיצ
 ענייז .םיורג זיא גלָאֿפרעד ןייז ...רוט-סגנונעגעזעג ןטצעל ןייז ףיוא
 עקירעמא ,דנַאלשטייד ןיא םזילַאיצָאס רעד :לָאמ סָאד ןענייז סעמעט
 ;ןשינעעשעג עטצעל יד ןוֿפ טכיל ןיא םזינויצ רעד ;דנַאלננע ןוא
 יקרָאג םיסקַאמ ; רעטכיד עלַאיצַאס עשידיא יד ; הכולמ סנילַאטס ןיא
 יד ;רעטכעלעג סמכילע םולש ;רעֿפמעק ןוא רעלטסניק ,שטנעמ --
 טדערעג טָאה לָאמַא רעדיוו .עטכישעג עשידיא לטיּפַאק 8 -- םיאיבנ
 -עטיל רעד ,טסיצילבוּפ רעשידיא רעד ,רעקיטילָאּפ רעד קאווטיל .א
 יד .רוטארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ רערערַאֿפ רעד ,רענעק-רוטַאר
 .ןבעל ןייז ןוֿפ רעקיטש ןעוועג ןענייז סָאד -- סעמעט עקיזָאד

 ןַא קשוומיל טמענ 1931 טסוגיױא ןטנ15 ןוֿפ טַארײײטרַאּפ םעניא

 סנָאינוי עשידיא יד , טַארעֿפער םעד ָאד טנעייל רע .לײטנָא ןווימקַא
 טקורד ,רָאי ןבלעז םעד ילוי ,"טֿפנוקוצ , ןיא ."ןבָאגֿפױא ערעזנוא ןוא
 -רעטנוא םעד טימ ,"טייצ עטכעלש יד , נ"א גנולדנַאהּפַא עסיורג א רע
 ןפיוא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע רעד יוו, -- ּפָאק
 ןרעמונ יד ןיא ,רעטייוו ."עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ ןבעל
 עסיורג ייווצ רע טביירש 1931 רעבמעצעד ןוא טסוגיוא ןוֿפ "טֿפנוקוצ ,

 יַאמ שדוח ןיא .עקירעמַא ןיא ײרעמרַאֿפ רעשידיא ןגעוװ ןעלקיטרא
 -עלבָארּפ , לקיטרַא ןַא "רעקעוו, ןיא רע טקורד רָאי ןבלעז םעד ןוֿפ
 טביירש ,"דניירֿפ רעד , ,ר"א ןוֿפ ןַאגרָא ןיא ."גניר-רעטעברא ןוֿפ ןעמ
 -רעטעברא רעד רעביא ,לוש רעד רעביא ןעלקיטרַא רָאי ןבלעז ןיא רע
 ןיא ןטלַאהנייא ךַארּפש עשידיא יד ךיז טעװ, :לקיטרֿא ןא ןוא ױרֿפ
 "רעקעוו, ןוֿפ רעמונ ןדעי ןיא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא "?עקירעמא
 -רעמעברא ןוא ןשידיא ןוֿפ ןגַארֿפ עלַא ףיוא ןֿפורּפָא סקַאווטיל ןעוועג
 8 סקַאװטיל .א ןבעגעגסױרַא דנַאברַאֿפ רעד טָאה 1990 ןיא .ןבעל
 ןגעמ ערעדנַא - ןט סיל ַאיצ ַא ס ט רע װ , :נ"א רושָארב
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 עטסַאֿפעג-ץרוק ןיא ,ןטייז 32 ןיא ."ןייז סָאד ןזומ רעטעברפ ,ןייז סָאד
 ןשידיא םעד רע טריטיגַא דנגייצרעביא ,ךעלמיטסקלָאֿפ ,קיאור ,ןצַאז
 | ,םזילַאיצָאס ןוֿפ עעדיא רעד רַאֿפ רעטעברא

 לרַאק ןוֿפ רושָארב ַא "רעקעוו, גַאלרַאֿפ רעד סױרַא טיג 1939 ןיא
 "רוטַאטקיד עטיור רעדָא םזילַאיצָאס רעשיטַארקַאמעד , : יקסטואק
 רע טביוה טייצ רעבלעז רעד ןיא .קַאװטיל .א ןוֿפ טרָאװרַאֿפ ַא טימ
 רעכלעוו ,"ףמַאק ןוא רוטַארעטיל , ךוב ןייז קורד םוצ ןטיירגוצ ןָא
 .טיוט ןייז ך ַא נ סױרַא רעבָא ןיוש זיא

 רעוטילוש רעד קַאװטיל .א

 סיורג טַאהעג טָאה קַאווטיל .א זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטפסבלעז זיא סע
 .רנַאל ןיא ָאד גנוגעוואב-לוש רעכעלטלעוו-שידיא רעד וצ סערעטניא
 רַעֿפ זיא ר"ַא ןוֿפ לוש יד .רעשינַאגרָא ןא ןעוועג זיא סערעטניא ןייז
 רעד רַאֿפ ףמַאק םעניימעגלא ןוֿפ טייק רעד ןיא גניר א ןעוועג םיא
 -ץברַא רעשידיא רעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעלַאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ
 .טֿפַאשרעט

 -ץברַא יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזצ 8 ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1926 יַאמ ןיא ןעוו
 ויטמקַא רָאנ ,דנזעװנַא רָאנ טינ ןעוועג ַאד קאווטיל זיא ,ןלוש-גניר-רעמ
 ןעוועג טרעשאב ָאד זיא םיא .ןטעברא ענייז עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז
 ןלוש ענעטלַאּפשעגּפָא 17 יד ןוֿפ וואורּפ םעד ןוֿפ תודע ןא ןייז וצ
 ײטמרַאּפמוא:טשרמולּכ רעייז תבוטל רַאֿפנעמַאזצ םעד ןקריװַאב וצ
 .עיצַאזינַאגרַא-לוש רעשיא

 -נעמאזוצ םוצ עיצאנעלעד א טקישעגוצ ןבָאה ןלוש עקיזָאד יד
 סָאד טָאה רַאֿפנעמַאזוצ רעד .ןזָאלוצ ייז לָאז עמ ,טגנַאלרַאֿפ ןוא רָאֿפ
 ףיוא טייצ העש 8 ןבעגעג רָאנ ייז טָאה רע ,ןעמונעגנָא טינ רעבָא
 גָאלשרַאֿפ אזא ףיוא יוװ יוזא .ןעגנורעלקרעד עקיטיונ יד ןבעג וצ
 ןעמוקעג זיא ,ןעגנאגעגנייא טינ ןלוש 17 יד ןוֿפ עיצאגעלעד יד זיא
 -םולש ַא סיוא טביילק רָאֿפנעמַאזװצ רעד :טקעיַָארּפ ןטייווצ ַא וצ
 רעד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ לָאז עטימָאק יד ןוא ,ןַאמ ףניֿפ ןוֿפ עטימָאק
 .א ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא זיא עטימַָאק רעד ןיא .עיצַאגעלעד
 ; ןקַאװטיל .א ףיוא ןעגנונעֿפָאה טגיילעג טָאה עיצַאגעלעד יד .קַאװטיל
 -ץגניירַא טינ ,ויטקעיבָא זיא ,דנַאל ןיא גנַאל טשינ ךָאד רע זיא
 קאווטיל .א זיא ןתמא רעד ןיא .ןעיירעגירק עקיטרַא יד ןיא ןגיוצ
 ײטרַאּפ רענעראֿפרעד ַא .עטרַאה יד ןוֿפ ןעוועג עטימָאק רעד ןיא
 עכעלטע יד רעטניה טייטש סע רעוו ,ןעזעג רָאלק רע טָאה ,שטנעמ
 שיֹור םעד ןוֿפ טריֿפרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,רערעל עשיאייטראּפמוא ץוויאַאנ
 -רעד טָאה קַאװטיל .דנַאלסור-ןטעוװָאס וצ סעיטַאּפמיס ערעייז ןוֿפ
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 ןליוו סָאװ ,דנײרֿפ עכלעזא ייז ןשיווצ ןאראֿפ ןענייז סע, :טרעלק

 סָאװ ,ןלוש יד ןוֿפ ןעלגילֿפ יד רעטנוא ןעייטש ייז רעבָא ,םולש ןכַאמ
 תוחוּכ עכלעזַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענייז ןטרַאד ןוא ,ןטערטרַאֿפ יז
 טָאה ןבעל סָאד ."ןכיירגרעד םולש ןלָאז ייז זַא ,טינ ןזָאלרעד סָאװ
 רעכעלטּפַאשלץעזעג ןייז טָאה ןקַאוװטיל זַא ,טקיטעטשאב ןכיג ןיא רָאג
 ףיױא ןבָאה הטרח טֿפרַאדעג טינ טָאה רע ןוא טריֿפרַאֿפ טינ שוח
 רַאֿפ עגַארֿפ-לרוג 8 ןעוועג רשֿפא זיא סָאװ ,ןינע םעד ןיא גנוטלַאה ןייז
 .גניר-רעטעברַא םעד

 רעשיטקַארּפ רעצנַאג רעד טימ ןדנובעג ןעוועג זיא קַאוװטיל .א
 טלעטשעגוצ זיא רָאֿפנעמַאזצ-לש ןט7 םעד וצ ןעוו .טעברַא-לוש
 טַאהעג קַאװטיל .א טָאה ,םַארגָארּפ-לוש עטרידיווער ץיינ א ןרָאוװעג
 יד זַא ,טנַאקַאב זיא סע .קלח ןסיורג ַא םַארגָארּפ רעקיזָאד רעד ןיא

 ,קַאװטיל .א ןבירשעגנָא טָאה םַארגָארּפ רעקיזָאד רעד וצ עדעררַאֿפ
 רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא עיניל עיינ ַא טנכײצעגנָא ָאד זיא דָארג ןוא
 ןוא שירעּֿפעש יוװ ,לָאמ ןקירעביא ןַא טזייוו סע .לוש-גניר-רעטעברַא
 םיא ןבָאה סָאװ ןטיבעג עלַא ףיוא ןעוועג זיא קַאוװטיל .א וויטקַא
 רעטנַאמרעד רעד ןוֿפ טייקיטכיוו רעסיורג רעד בילוצ .טריסערעטניא
 טימ קַאװטיל קיטש ַא טרעּפרעקרַאֿפ זיא סע רעכלעוו ןיא ,עדעררַאֿפ

 רימ ןלעוו ,גנואיושנָא-טלעוװו רעשיטסילַאיצַאס-שידיא רעצנַאנ ןייז
 :ןגוצסיוא ערעסערג ריא ןוֿפ ןעגנערב

 -ידיא א זיא יז :ר"ַא ןופ לוש-רעדניק יד טייטש ןלייז יירד ףיוא,
 .עשירעקנעדיירֿפ ַא ןוא עשיטסילַאיצַאס ַא ,עש

 ןוֿפ דניק עשידיא סָאד ןדניברַאֿפ ליוו לוש רעזנוא :עשידיא א,
 ןוא ןסינעג ,ןֿפמעק ,ןבעל עכלעוו ,ןדיא ןענָאילימ יד טימ עקירעמַא
 ענעגייא ערעייז ןיא ןוא ךַארּפש רענעגייא רעייז ןיא רוטלוק ןֿפַאש
 ערעדנַא ןוא עינעמור ,דנַאלסור ,ןלױּפ ןיא -- ןסנַאוינ עלַאנַאיצַאנ
 -ניק יד ןשיווצ םעדעֿפ-סגנודניברַאֿפ עקיטסייג ןֿפַאש ליוו יז ;רעדנעל
 דניק סָאד זומ םעד בילוצ .עקירעמַא ןיא ָאד רוד ןרעטלע ןטימ רעד
 ןייז םיא רַאֿפ יז טעוװ עקירעמַא ןיא ָאד .ךַארּפש עשידיא יד ןענעק
 ןוֿפ ךַארּפש רעד וצ בָאגוצ רענעגייא ןייז רָאנ ,ךַארּפש-טּפױה יד טינ
 ןוֿפ עטכישעג רעד טימ רעדניק יד ןדניברַאֿפ ליוו לוש רעזנוא .דנַאל
 זיא עטכישעג עשידיא יד סָאװ ,ןיײלַא רַאֿפרעד טינ .םַאטש רעייז
 רעצנַאג רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק רעטנאסערעטניא א
 -יטניא ,רעטנעענ זנוא זיא יז סָאװ רַאֿפרעד ךיוא רָאנ ,טייהשטנעמ
 -ָארּפ 8 זיא טנייה ןוֿפ דיא רעד .עטכישעג רעזנוא זיא יז סָאװ ,רעמ
 ךשמ ןיא ןרָאװעג טמערוֿפעגסױא זיא ּפיט ןייז ; ןרָאי טנזיוט ןוֿפ טקוד
 טינ רימ ןלעוו ,טײהנגנַאגרַאֿפ רעזנוא קידנסיוו טינ .תורוד עגנַאל ןוֿפ

 ןייז רַאֿפ ןטעברש ןענעק טינ ןוא טנייה ןוֿפ ןדיא םעד ןײטשרַאֿפ

 | .ןגרָאמ
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 דניק םייב ןצנַאלֿפנײא ליוו יז .עשיטסילַאיצָאס 8 זיא לוש רעזנוא

 שינעדנעטשרַאֿפ ,ןסַאמ-רעטעברַא יד וצ ןוא טעברַא וצ עביל עֿפיט א
 ןָא קיבייא ןוֿפ ןכָאה ןסַאמ יד סָאװ ,ףמַאק םעד וצ ליֿפעגטימ ןוא
 יעברַא רעד סָאװ ףמאק ןסיורג םעד וצ ,ןבעל רעסעכ א רַאֿפ טריֿפעג
 רעצנַאג רעד רַאֿפ טֿפנוקוצ רעכעלקילג ַא רַאֿפ טנייה טריֿפ סאלק-רעט
 ענייש 8 ןעמוקאב לוש רעזנוא ןיא ןֿפרַאד רעדניק יד .טייהשטנעמ
 ןעמוקַאב ןֿפרַאד ייז ;לאעדיא ןשיטסילַאיצַָאפ םעד ןגעוו גנולעטשרָאֿפ

 ןכעלגעט-גָאט םעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענרעדָאמ יד ןגעוו ףירגַאב 8
 עשיטילָאּפ ,ןויטַארעּפָאָאק ,סנָאיני :סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ ףמַאק
 טָאקיָאב ,ןטואקָאל ,ןטעקיּפ ,ןקיירטש ,גניר-רעטעברא ,ןעײטרַאּפ
 ַאװער יד טימ רעדניק יד ןכַאמ טנַאקַאב ליוו לוש רעזנוא .לג"דא
 ,רעֿפעש יד טימ לעיצעּפס ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ ןדלעה ערענָאיצול
 -עברַא ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוֿפ סרעוט עטסואווַאב ןוא רעריֿפ
 ;םזילַאעדיא ןוויטקא ןצנַאלֿפנייא ייז ייב ליוו יז ; גנוגעווַאב-רעט
 ןוֿפ ןליֿפעג ןוא טֿפַאשרבח ,טײקיליװרעֿפּפָא ןוא טײקיטֿפַאהדנַאטש
 .םזילַאיצָאס-םַארגָארּפ ןייק דניק םעד ןבעג טינ ןליוו רימ .וויטקעלָאק
 ןוא ןייטשרַאֿפ טינ סע ןלעוװ ייז .ירֿפ וצ ךָאנ רעדניק רַאֿפ זיא סָאד
 יניק יד ןמסרַאֿפ טינ ךיוא ןליוו רימ .טרָאװ ןֿפױא ןביולג ןזומ רָאנ
 רָאנ ןבעג ןליוו רימ .סאה-רעדורב טימ רעצרעה ןוא תוחומ עשרעד
 טשינ ,ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ ןטסילַאיצָאס יד טקינײארַאֿפ סָאװ ,סָאד
 ןוא ןָאק ,שיטסילַאיצַאפ קידנעייז רעבירעד ןוא .טלייטעצ סָאװ סָאד
 .שיאיײטרַאּפמוא ןביילב לוש רעזנוא ףרַאד

 םייב ןעלקיװטנַא ליוו יז .עשירעקנעדײרֿפ א זיא לוש רעזנוא,
 ,ןביולג ןֿפױא ץלַא יוו רעקינייוװ ךיז ןזָאלרַאֿפ וצ טייהניואוועג יד דניק
 ליוו יז .לכש ןקידנרילָארטנַאק םענעגייא ןייז ףיוא ץלא יו רעמ ןוא
 םענעגייא ןייז טימ ןעקנעד וצ טייהניואוועג יד דניק םייב ןעלקיוטנַא
 ןטיהּפָא ליוו יז .סיֿפ ענעגייא ענייז ףיוא טייטש סע יו טקנוּפ ,ּפָאק
 יידניא ענייז ,רעטקראכ ןייז ןעלקיװטנַא ,ןָאלבַאש ןוֿפ דניק סָאד
 קילבָאּפ 8 ןיא יוװ ,ּפעק עלַא רַאֿפ לטיה ןייא טינ .ןכירטש עלעודיוו
 ןייז ןוֿפ סָאמ רעד טיול לטיה רעדנוזַאב א דניק ןדעי רַאֿפ רָאנ ,לוקס
 ,דנַאטשנגעק רעדנוזַאב ןייק טשינ זנוא ייב זיא יירעקנעדײרֿפ יד .ּפָאק
 -נגעק עלא ךרוד םעדָאֿפ רעטיור א יוו ךרוד טייג סָאװ םעטסיפ ַא רָאנ
 ןעניז ןיא קידנעטש רימ ןבָאה ,ןענרעל טינ ןלָאז רימ סָאװ -- ןדנַאטש
 ."קנַאדעג ןעיירפ םעד דניק םייב ןעלקיװטנַא וצ

 גנאגױעקנַאדעג ןצנַאג םעד ּפָא טלגיּפש עיצַאראלקעד עקיזָאד יד

 טלגיּפש יז .גנוֿפַאש-רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיא רעד ןיא סקַאװטיל .א

 ןוֿפ עיניל יד ןוא דָאטעמ-סֿפמַאק ןייז ןוֿפ רעטקַארַאכ ןצנַאג םעד ּפָא
 .טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןייז
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 רעד טימ ןדנובעג ןעוועג גָאט ןטצעל ןייז זיב זיא קַאװטיל .א

 ןיא רערעל א ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא .גנוגעווַאב-לוש רעגיה

 םעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע .לושלטימ ר"ַא רעקרָאידוינ רעד

 ןוא ,ןלוש יד רעביא רָאטקעּפסניא ךיוא ןעוועג ,טַאר-ןגָאגַאדעּפ ר"א

 עלַא ייב שיטקַאֿפ רע טָאה ,ךעלטמַא ןעוועג טינ סָאד זיא רע ןעוו

 -םיוא טנעקעג ןוא ןלוש יד טריטקעּפסניא דנאל ןרעביא ןכוזַאב ענייז

 תונורסח ןוא תולעמ עלַא ,לוש רעד ןוֿפ ןעמעלכַארּפ עלַא טנכייצעג

 רעדיוו זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןעוו ןוא .רעוט-לוש יד ןוֿפ

 ,םַארגָארּפ םענוֿפ ןלייט ןרידיווער וצ טייקימיונ יד ר"ַא ןיא ןענַאטשעג

 -טיל .א לָאמ8 רעדיוו זיא ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצוצ ייז ידּכ

 טּפרַאדעג טָאה עכלעוו ,עיסימַאק רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג קַאװ

 טינ רעבָא .(1951) ןעגנורעדנע-סַארגַארּפ יד טימ ןקיטּפעשַאב ךיז

 "עטניא םיא ןבָאה לוש-ר"ַא ןוֿפ םַארגָארּפ ןוא עירָאעט יד רָאנ

 ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןטייקירעווש עריא עלַא ןעזעג טָאה רע .טריסער

 "עג טָאה רע ןוא ,ןסיורד ןוֿפ ייס קינייװעניא ןוֿפ ייס ןעמַאטש סָאװ

 .טֿפמעקעג ןוא טנַאמעג טָאה רע ,םעד וצ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצ

 :ןזיװעגנָא רע טָאה ,(1927) רָאֿפנעמַאזוצ-לוש ןט7 םעד קידנסירגַאב

 דצמ ףמַאק ןסיורג א ןייטשוצסיוא טַאהעג רָאי סָאד טָאה לוש רעזנוא

 ערענעלק יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,םלוקס ורביה ןוא הרוּת-דומלּת יד

 סעטַאט יד טצעהעג ,ןעגנומענרעטנוא ערעזנוא טריטַאקיָאב טעטש

 עשיטסינומַאק, ןֿפורעגנַא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןלוש ערעזנוא ןגעק

 ןבָאה רעדייל ןוא ,םידמושמ רַאֿפ רעדניק יד טכַאמ עמ ואוו ,"ןטסענ

 ,ףמַאק רעטסקרַאטש רעד ...םעד וצ טרעהעגוצ סעטַאט ךס ַא ךיז

 יד טימ ףמַאק רעד זיא סָאד ,ןייטשוצסיוא ןבָאה ןלוש ערעזנוא סָאװ

 / םעד ןוֿפ ףמַאק א ,שדוק ילּכ ערעדנַא ןוא סיַאבַאר עכבלַאה ,םינבר

 ."שינרעטצניֿפ רעטלַא רעד ןגעק קנַאדעג ןעײרֿפ םעיינ

 לוש רעד ןוֿפ גנוטיײדַאב יד טצעשעג ךיוה רעייז טָאה קַאווטיל .א

 יַאב עשירעיצרעד ריא -- ץיצַאזינַאגרָא ןַא יו גניר-רעטעברַא ןרַאֿפ

 .ר"ַא ןיא טריזינַאגרָא ןענייז סָאװ ענעסקאוורעד יד רַאֿפ גנוטייד

 םעד טימ ןעמַאזוצ, :ןבירשעג ץקַאט רע טָאה טייהנגעלעג ַא ייב ןוא

 עקַאט ןוא ,םעּפע ךָאנ ןלוש יד ןביג ,טעברַא-טנורג רעייז טימ ,רקיע

 .רקיע רעד יװ קיטכיוו ױזַא טעמּכ זיא סָאװ בָאגוצ ַא ,ך"ַא ןרַאֿפ

 עשירֿפ וצ ןעיצ ייז ,מעברַא-רוטלוק ןוֿפ סרעטנעצ ןענייז ןלוש יד

 ,סעשטנערב יד ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיטסייג םעד ףיוא ןקריוו ,ןטֿפערק

 רעזנוא ןיא ןרעּפכורֿפַאב ייז ;גנורעטסיײגַאב ,טעּפמיא ןשירֿפ ןביג

 טקעריד ןענייז סָאװ ענעי וליֿפַא ,טעברא רעד ןוֿפ ןגייווצ עלַא ןדרָא

 ."ןדנוברַאֿפ טינ רעדניק ערעזנוא ןוֿפ גנואיצרעד רעד טימ

 טָאה רע ןוא ןעזוצ טנעקעג טינ קַאװטיל .א טָאה רַאֿפרעד ןוא

 ר"ַא ןוֿפ רעוט ןוא ןסָאנעג לייט א ייב טָאה רע ןעוו ,ןגיװשרַאֿפ טינ
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 -לץיּפיצנירּפ א רָאג רעדָא עטסנרע גונעג-טינ ַא ןעזעג "דנַאברַאֿפ, ןוא
 -לש םעד וצ גנואיצַאב ענעכַארקעצ-קיטליגכיילג יצ עשירענגעק
 רָאֿפנעמַאװצ:לש ר"א ןטכא םעד ףיוא גנוסירגַאב ןייז ןיא .ןזעוו
 -ימש עקיזָאד יד ףיוא טריגאער ױזַא רע טָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ,1929 ןיא
 רימ ןוֿפ טינ אמתסמ טראװרעד ריא ןוא ךיס טנעק ריא , :ןעגנומ
 עקיטנייה ןיימ זַא ,םייוו ךיא .תוצילמ ןייק טינ ןוא ןזַארֿפ ןייק טינ
 סע טרַא רימ רעבָא ,ןרעוו ןלעֿפעג טינ ןטאגעלעד ךס 8 טעוװ עדער
 טלָאװ ךיא ...ןגָאז סעּפע ליוו ךיא ,ןעמענסיוא טינ ליוו ךיא :טינ
 יד ןבעג טינ ןרָאט רימ .שיאיײטרַאּפ ןרעוו ןלָאז רימ ,טלָאװעג טינ
 יד רָאנ ןבעג ייז ןליוו רימ ...םַארגָארּפ ןטמיטשאב ןייק רעדניק
 -רַאּפ-רעטעברַא עלַא רַאֿפ םַאזניימעג ןענייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג-טנורג
 -רַאּפמוא ןיא טייוו וצ ןעײגרַאֿפ רימ זַא ,טֿפערט סע רעבָא ...ןעייט
 -לַאירָאמעמ א ןעמ טכַאמ לוש ַא רערעזנוא ןיא ןעוו ...טייקשיאייט
 ,טינ ןצנאגניא רעדניק יד טלייצרעד ןעמ ןוא ןענינעל ךָאנ גניטימ
 זיא סָאד -- ןעוועג זיא םעדעמ רעוו ,ןעוועג זיא שטיוועלַאכימ רעוו
 עשיטסילַאיצַאס:שידיא יד ...שיאיײטרַאּפמוא ליֿפ וצ לסיבַא ןיוש
 ןבָאה סָאװ רעדניק .ןָא טייהדניק ןוֿפ ןביײהנָא ןעמ זומ גנואיצרעד
 רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ עכלעזַא רעדָא ּת"ּת ןיא ןרָאי טכַארברַאֿפ
 ןֿא ךס א ןענייז ,סַאג ןֿפױא ןוא לוקס קילבָאּפ ןיא רָאנ גנואיצרעד
 רעדייא ,גנואיצרעד רעשיטסילַאיצַאס ַא רַאֿפ לאירעטַאמ רערעגרע
 רעדייל .ןלוש ראמנעמעלע ערעזנוא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סָאװ רעדניק
 !ןבולק-טנגוי :ןעיירש סָאװ ,עכלעזַא ךסא ןענַארַאֿפ זנוא ייב ןענייז
 -נוא ןבָארגַאב טימרעד ןליוו ייז לייוו ,רַאֿפרעד רָאנ !ןבולק-טנגוי
 טכער א רימ ןבָאה ,ןבולק טרעדָאֿפ רענייא ןעוו ,רעבירעד .ןלוש ערעז
 ןבולק רעדָא ,ןבולק ן ו א ןלוש ,וטסניימ סָאװ :ןגערֿפ וצ םיא ייב
 רעד ןיא ןענייז ייז תעב סָאװ ,דניירֿפ ןעק ךיא ...?ןלוש טָאטשנַא
 יז טביילק עמ ןעוו ןוא ,לוש רעד רַאֿפ יז ןטעברַא -- גנוטלַאװרַאֿפ
 ענעגייא ערעייז ןליֿפַא ייז ןעמענ ,סיוא טינ גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא
 רערעל ןֿפױא ןקוק עכלעוו ,רעטלַאװרַאֿפ ןעק ךיא .לוש ןוֿפ ּפָא רעדניק
 יד ןבענּפָא ףרַאד רע :דמלמ א ףױא ןקוק לָאמַא טנעלֿפ ןעמ יו
 ,רערעל ןבָאה רימ ...םיורב ייז ןוֿפ ךַאד טסע רע ,דובּכ ןרעטלע
 ייז ףיוא ןקוק ,סעסָאב ףיוא יו רעטלַאװרַאֿפ יד ףיוא ןקוק עכלעוו
 בַארג ייז ןעלדנַאהַאב ,םיצראה-ימע ףיוא םינבר יו פָארַא ןביוא ןוֿפ
 ץלא ןעוו .לוש יד ייז ןכערב ,לוש יד ייז ןריטידערקסיד טימרעד ןוא
 -רוטלוק עוויטקַא ןוא רעוטילוש ןעוועג ןטלָאװ רערעל 90 ערעזנוא
 רימ טעברַא-רוטלוק עֿפיט ןוא עטיירב ַא רַאֿפ סָאװ -- ןשטנעמ
 ".,,!דנַאל ןרעביא ןעלקיװטנַא טנַאקעג ןטלָאװ

 לוש-ר"א רעד ןיא זַא ,םעד ןגעוו טמיורטעג טָאה קַאװטיל .א = |
 רערעל רעד זַא ,רעוט-לוש ןוא רערעל ןשיווצ עינָאמרַאה ןשרעה לָאז
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 ןוֿפ רעגערט רעד ,טנעגילעטניא-סקלָאֿפ 8 ןוֿפ רעטסומ ַא ןייז לָאז
 -לע עסַאמ יד זַא ,טייז רערעדנא רעד ןוֿפ .רוטלוקןסַאמ רעיינ רעד
 רעד ןיא לוש רעד ןוֿפ טרעוו םעד ןצעש ןלָאז רעוט-לוש ןוא ןרעט
 יד ןטכַארטַאב ןלָאז ייז זַא ,רוד ןקידנסקַאוװרעטנוא ןוֿפ גנואיצרעד
 -עברַא ןוא רעשיטסילַאיצַאפ רעצנַאג רעד ןוֿפ לייט ַא יו טעברא-לוש
 .גנוגעווַאב-רעט

 "סטרעוורָאֿפ , ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא ךיז טָאה 1921 ןיא ןעוו ןוא
 -שידיא רעד ןוֿפ טייקיטיונ רעד ןגעוו עטאבעד עסיורג א טרעקַאלֿפעצ
 ןיא טלעטשעג טָאה סָאװ עטאאכעד א ,דנאל ןיא ָאד לוש רעכעלטלעוו
 ךיוא טָאה -- ןלוש יד ןוֿפ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד הנּכס סיורג
 ןעגנולקעג ָאד טָאה םיטש ןייז ןוא ,טרָאװ א ןעמונעג קַאוװטיל .א
 ןיא ןוא ,טייקיטיונ ריא ןיא ,לוש רעד ןיא רעכיז ןוא קיטומ ןוא ךיוה
 סָאװ -- ןבירשעג קַאװטיל .א טָאה -- טוג זיא סע, .רעוט-לוש יד
 ץעגַארֿפ יד לָאז ,הברדא .טנֿפעעג עטַאבעד יד טָאה "סטרעוורָאֿפ , רעד
 -נוא .טייקכעלטנֿפע רעטיירב רעד ןיא ןרעוו ןשַארדעגסיוא לָאמַא
 ףרַאש יו ,קיטירק ןייק זַא ,טלצרָאוװעגנייא ױזַא ןיוש ןענייז ןלוש ערעז
 ױזַא ייז טלָאװ .ןסײרסױרַא טינ ןדָאב ןוֿפ ייז ןָאק ,ןייז טינ לָאז יז
 יײז טעװ עטַאבעד יד יװ ,טדָאשעג טינ סיזירק רעשימָאנָאקע רעד
 -נעהנָא יז טעוװ רעבָא רַאֿפרעד ,טומ ןבעג יז טעוװ רענגעק .ןדָאש טינ
 ,םלוע רעטיירב רעד ןוא .טייקנבעגרעביא עטנשקערַאֿפ ןבעגוצ רעג
 ןענעייל טעוװ ,ךַאז רעצנַאג רעד וצ טלאק ןעוועג רעהא זיב זיא סָאװ
 ."ןריסערעטניארַאֿפ ךיז טעוװ רע ןוא -- ןגעק ןוא רַאֿפ ןעלקיטרַא יד
 לוש יד, :ןינע ןבלעז םעד ןגעוו ןבירשעג רע טָאה לָאמ טייווצ ַא ןוא
 ןלעוו סעקַאטַא ןוא סעטַאבעד ,ןבײלברַאֿפ וצ ןעמוקעג זיא ערעזנוא
 רימ ןֿפרַאד ,רָאי טכעלש ַא זיא רָאי קיטנייה .ןטכינרַאֿפ טינ ייז
 טעברַא טימ ...תוחוּכ עלַא טימ ,גנוגנערטשנָא רעמ טימ ןטעכרַא
 ןֿפרַאד רימ .ןלוש יד ןגעו עטאכעד רעד ףיוא ןרעֿפטנע רימ ןלעוו
 חוּכ רערעסערג ַא ךָאנ ןרעוו ןלָאז רימ זַא ,ןטעברַא קיסיילֿפ ױזַא
 -נוא ןלעוו טלָאמעי ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןיא
 ."דנײרֿפ עטוג ערעזנוא ןרעוו ןזומ םיאנוש ערעז

 -טַא עטסקינייוועניא יד :ןעוועג זיא גרָאז עטסערג סקַאווטיל .א
 ןבָאה 1931-1930 ןרָאי יד .לוש רעד יבגל גנולעטשנייא ןוא ערעֿפסַאמ
 רעוט-לוש ךס ַא .טייקיאורמוא ַאזַא רַאֿפ לָאירעטַאמ ךס א ןבעגעג
 ןדער ןביוהעגנָא טָאה עמ ,טכיוועגכיילג רעייז ןרילרַאֿפ ןעמונעג ןבָאה
 קידנביולג ,ץלַארטנעצ ןייא ןיא ןלוש ןּפיט עלַא ןקינײארַאֿפ ןגעוו
 זיא קַאװטיל .ןלוש עקידנדייל-הדירי יד רַאֿפ גנוטער ַא זיא סָאד זַא
 רָאנ רַאבזָאלרעד זיא גנוקינײארֿפֿפ 8 זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג
 -נעמַאזוצ ַאזַא ןוֿפ זַא ,טביולגעג טָאה רע .ןלוש-םכילע-םולש יד טימ
 ןעמענרעטנוא ןזָאל ךיז טעװ סע ,ןעניוועג ןלוש ןּפיט עדייב ןלעוו סיג
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 טינ זיא רעדנוזַאב ןיילַא ייז ןוֿפ רעדעי סָאװ ,ןעגנואוטפיוא עכלעזַא
 ךיז טניֿפעג לוש יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןכיירגרעד וצ תלוכיב
 ערעדנַא עגונ רעבָא סָאװ .גנוקינייאראפ אזא ןופ לעווש ןֿפױא ןיוש
 גנוקיניײארַאֿפ א ןגעוו קנַאדעג םעד ןזָאלרעד טינ רע טָאה ,ןלוש ןּפיט
 ןוא .וצרעד תועינמ עלעיּפיצנירּפ יד ףיוא ןזיוװעגנָא טָאה רע .ייז טימ
 -לוש-ר"ַא יד ןוֿפ ןעייר ענעגייא יד ןיא סָאװ ,ןָאטעג ייוו םיא טָאה סע
 -טינ ףיױא ןָא ךיז טסיטש עמ ןוא טינ סָאד ןעמ טײטשרַאֿפ רעוט
 .תוחנה עשיאעדיא ץרַאבזַאלרעד

 לקיטרַא ןַא ןיא ןבירשעג רע טָאה -- ןלוש-ר"א יד ןוֿפ געוו רעד,
 רעבמעצעד ןט13 ןופ "רעקעוו,) "קיטירק עכעלדניײרֿפ לסיבַא, נ"א
 ןוֿפ ךיוא ױזַא ,םזיניווװָאש ןשידיא ןוֿפ יו טייוו ךיילג טגיל --- (0
 ןעוועג לָאמ עלא זיא געוו אזא ףיוא ךיז ןטלאהוצנייא .עיצַאלימיסַא
 רעשידיא רעד ףיוא ןעוו ,טציא סע זיא רעווש סרעדנוזַאב ; רעווש
 ערעזנוא ןלוש בור סָאד .ןטניו עשיטסיניווָאש עזייב ןעילוה סָאג
 טינ רעבָא ,בור סָאד .עיניל עטנוזעג עקיטכיר יד ןטלאהעגנייא ןבָאה

 טלכיורטשעג ןענייז עכלעוו ,עלופ ןייק טינ תמא ,ןלוש ןענַארַאֿפ .עלא
 ףיוא רעדָא טייז ןייא ףיוא טשטילגעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןוא ןרָאװעג
 "...רערעדנַא ןא

 רוטלוקסַאמ עכעלטלטווישיריא ןוא קַאװטיל .א

 רעד ןוֿפ רעוט ןוא רָאטקעל ,רעוט-לוש ,רעלעטשטֿפירש ַא יוװ
 רעד וצ תוכייש סקַאװטיל .א זיא ,גנוגעוואב-רעטעברא רעשידיא
 .ערָאלק ַא רעייז ןעוועג רוטלוקךסַאמ רעכעלטלעוו רעשידיא רעיינ
 ,רעטלטסניקעג ,רעטקַארטסבַא ןייק ןעוועג טינ זיא םזישידיא ןייז
 ןשידיא םנוֿפ גנוכאוורעד רעד טימ ןדנובעג ןעוועג םיא רַאֿפ זיא רע
 -ָאיצַאנ רעד וצ גנולעטש סקַאוװטיל .א .ףמאק ןלאיצָאס םוצ רעטעברַא
 רוטלוק רעשידיא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד וצ ןוא עגַארֿפ רעשידיא רעלַאנ
 -ָאיצַאנ ןוא טײקשיטסילַאנָאיצַאנ ןוֿפ דמערֿפ ,שיטסילטער ןעוועג זיא
 8 ןעוועג םיא רַאֿפ זיא ץיצַאלימיסַא ןגעק ףמַאק .קיטנַאמָאר רעלַאנ
 טקנוּפ ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ םעלבָארּפ רעלאער
 עשידיא .םזיניווָאש ןוא םזילאקירעלק ןשידיא ןגעק ףמאק רעד יוװ
 -גָאט עכעלריטַאנ א ןעוועג םיא רַאֿפ ןענייז גנוֿפַאש עשידיא ,ךַארּפש
 .טייקכעלגעט

 -עטש רעשיאעדיא רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,רעדנואוו ןייק טינ זיא
 -םישידיא יד טימ ךורּפשרעדיװ ַא ןיא ןעמוקעג טֿפָא רע זיא רענייז גנול
 עכלעוו ,דנַאל ןיא ָאד ןזיירק עשירארעטיל ןוא עשיטנעגילעטניא-שיט
 ."טֿפַאשלעזעג-רוטלוק , רעד םורַא טריּפורג טייצ עסיוועג 8 ךיז ןבָאה
 עכלעוו ,טייקשיאייטראפמוא רעייז טימ טריזימעלָאּפ טָאה קַאווטיל
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 ןיא ,טײקשיטסילַאיצָאסײטנַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טֿפָא ױזַא ךיז טָאה

 ץנעדנעט רעד ןגעק טריזימעלָאּפ טָאה רע .טײקשירעסערֿפײטרַאּפ

 "ידיא רעד ןוֿפ ןטנַאלַאט ערעסערג יד םיוא םייבר עשידיסח ןֿפַאש ןוֿפ

 ,דַאשט ןשיטסילַאנָאיצַאנ םעד טֿפמעקַאב טָאה רע .רוטַארעטיל רעש

 -רַאֿפ סָאד ,ןעגנוטכיר עשירַאטעלָארּפ יד ןוֿפ ךיז ןצענערגּפָא סָאד

 נא םעּפע טלָאװעג טָאה רע .טָאג ַא ןיא םזישידיא םעד ןעלדנַאװ

 ןוֿפ רטלוק יד ןרעוו לָאז רוטלוק עכעלטלעוו-שידיא עיינ יד :סרעד

 רָאנ ,רעכיורבעג רָאנ טינ ריא ןיא ןייז ןלָאז ייז ,ןסַאמ עטיירב יד

 סַאמ ןוֿפ ןינע ןא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא -- שידיא .רעֿפעש ךיוא

 ידנַאטשַאב עכיילג ןענייז םזילַאיצָאס ןוא שידיא רעכלעוו ןיא ,רוטלוק

 ןוֿפ גנוניישרעד עדעי טֿפמעקַאב ףראש ױזַא רע טָאה רַאֿפרעד .ןלייט

 רע ןעוו ,ןעעדיא ץיינ עריא ןוא שידיא וצ גנוטכַאמוא ןוא רומלוקמוא

 -רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא טקרעמאב רָאנ ייז טָאה

 ןופ ַאוװינ םעד ןביוה וצ ידּכ ןָאטעג ץלַא רע טָאה רַאֿפרעד .טֿפַאש

 -סילַאיצָאס ןוא גניר-רעטעבר ןוֿפ ןעייר יד ןיא טעברַא-רוטלוק רעד

 "יירש ןוא ןטנעגילעטניא-ןטסישידיא עטנַאמרעד יד .דנַאברַאֿפ ןשיט

 עקיטכירפיוא ןוא עֿפיט סקַאװטיל .א טצַאשעגּפָא טינ ןבָאה רעב

 -שידיא רעיינ רעד וצ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיא רעד וצ גנואיצַאב

 ןעוועג תמַאב זיא סָאד .ַא"א רעטַאעט ןשידיא םוצ ,לוש רעכעלטלעוו

 -ַאנָאיצַאנ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעכעלרעניא םימ לוֿפ גנואיצאב א

 .רעלַאיצָאס ןוא רעל

 -טיל .א ןוֿפ דנײרֿפ ןטלַא ןוא רעטכַאבָאַאב ןֿפיט ַאזַא רַאֿפ ןליֿפַא

 יָאמ ןסיוועג ַא ןיא ךיוא ןענייז ,ןיסעיל .א ןעוועג זיא סָאד יו ,קַאװ

 עקיטכירֿפױא ןוא עכעלריטַאנ יד טָא גנוקעלּפטנַא ןא ןעוועג טנעמ

 םע ןוא .קַאװטיל .א ןוֿפ ןעגנומיטש ןוא ןליֿפעג עלַאנָאיצַאנ-שידיא

 ןיסעיל .א עכלעוו ,תורוש עקידרעטייוו יד ןבעגוצרעביא ךיז טניול

 ,1 'מונ ,"טֿפנוקוצ ,) טיוט סקַאוטיל ךָאנ רָאי יירד ןיוש ןבירשעג טָאה

 :טלייצרעד רע סָאװ טָא .(5

 ןייז רַאֿפ םישדח עכעלטע ,1932 רעמוז) טלָאמעד זיא קַאוװטיל,

 עניימ ןוֿפ גנולמַאז 8 ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאֿפ (.ק .ש .ח --- טיומ

 ןסָאלשַאב טָאה ר"ַא ןוֿפ עוויטוקעזקע יד סָאװ ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל

 וצ ןבילקעג ךיוא ךיז טָאה רע .ןלוש-ר"ַא יד רַאֿפ ןבעגוצסױרַא

 עקידרעמוז עגנַאל ףניֿפ-ריֿפ ןוא .עדעררָאֿפ ַא גנולמַאז רעד וצ ןביירש

 זיב ירֿפרעדניא ןוֿפ ,זיוה ןיא רימ ייב טכַארברַאֿפ רע טָאה סקיטנוז

 ...רעדיל עקיסַאּפ יד קידנביילק ןוא קידנענעייל ,קידנכוז ,טכַאנרַאֿפ

 -נײרַא רע טָאה ןדַאלַאב עשירָאטסיה ןוא עשילביב עניימ עלַא טעמּכ

 .ןעמונעג
 יד טערומכעגנָא רע טָאה -- !ןעניואוועגוצ ךיז "ייז, ןלָאז --

 .טריזימעלָאּפ ןצעמע טימ טלָאװ רע יוװ ,ןעמערב
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 :טגָאזעג סַאּפש ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא
 ! סיעכהל קידצ ַא רָאג ךָאד טרעוו ריא ,קַאוװטיל --
 :ןעמערב יד טערומכעגנָא רעדיוו רֶע טָאה
 !ןעניואוועגוצ ךיז "ייז, ןלָאז --
 טצונעגסיוא זנוא ייב טָאה ןעמ קינייוו יו ,טדערעג ןבָאה רימ

 זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע .עטכישעג עשידיא עכעלרעדנואוו יד
 םיא בָאה ךיא .םיאיבנ יד טֿפָא רע טנַאמרעד סעיצקעל ענייז ןיא
 (.ק .ש .ח--ץעיזעַאּפ-םוטרעריטרַאמ יד) סָאד ...ןזיוועגנָא רעכָא
 ןײײלא ןושל סָאד דניק םייב ןכַאמ וצ ביל ןֿפלָאהעג וליֿפַא טלָאװ
 ,לַאֿפ ןטסעב ןיא ,שידיא ךָאד זיא דניק רענַאקירעמַא-שידיא םייב
 םיא ןעמ זומ ;ךַארּפש-עבָאב ַא רָאנ ,ךארּפש-ץעמַאמ ןייק טינ ןיוש
 ןגיוא ענייז ןיא לָאז ןיײלַא יז זַא ,עטסקידנביוהרעד סָאד ריא ןיא ןבעג
 .ןרעוו ןביוהרעד

 -ֿפיױא טָאה קַאוװטיל יוװ ,ןעז וצ טרעדנואוורַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא ןוא
 קיטכיר טלָאמעד בָאה ךיא .קידנליֿפטימ ױזַא דייר עניימ ןעמונעג
 .טרָאוװ ןשידיא םוצ ןוא לוש רעשידיא רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןעזעג
 זיא סָאד ;כָאגוציײטרַאּפ ַא יװ רעמ ליֿפ םיא ייב ןעוועג זיא סָאד
 טנעקעג םיא בָאה ךיא .ןבעל ןייז ןוֿפ ץרַאה סָאד םיא ייב ןעוועג
 רעירֿפ טייצ רעצרוק ַא טימ ,ןטײקכַאװש ענייז טסואוועג ,גנַאל רעייז
 ןוא .לארשי ץרא ןגעוו קימעלָאּפ עֿפרַאש ַא םיא טימ טַאהעג ךיא בָאה
 רַאֿפ ןָאטעג הבושת ןצרַאה ןיא ךיא בָאה סקיטנוז ענעי ןיא טָא
 .ןלַאֿפעג זנוא ןשיווװצ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עטקערָאק-טינ עסיוועג
 סקיטנוז יד ןוא ,הלוה רעטסנרע ןא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע
 ,המימח רעדליוו ַא ןיא ,םיא ךיא עז טָא ןוא .עסייה ןעוועג ןענייז
 רעד טימ ,לוטש ןייא ףיוא ףוג ןרעווש ןטימ ןֿפרָאװעצ טגיל רע יו
 סייווש סנּפָארט עסיורג טימ ,לוטש ןטייווצ ַא ףיוא סוֿפ רעקנַארק
 רַאֿפ טרַאה "טֿפנוקוצ ,, ןגנַאגרָאי עבָארג טימ ןוא ןרעטש ןטיור ןֿפױא
 סע ןעק רוטַאנ יד יוװ ,ךיז ייב טכַארט ךיא ןוא .ןגיוא עקיטכיזצרוק יד
 "ניד ַאזַא ,עינַאמרַאהטיד רעד ןיא עינָאמרַאח ַאזַא -- ןעווערטסיימ
 "סיוא םעד ןיא ,ךמש ,"קלָאֿפ, ליֿפ ױזַא ,טײקענטעמַאה רעד ןיא טייק
 ..."ןטלייטעגסיוא ןוא ןטליײװרעד

 ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעשיטעָאּפ ןוא רעפיט םסניסעיל .א ןיא
 זיא קַאװטיל .א סָאװ ,םעד ןוֿפ ץנעסע-טניווק יד טגיל ןקַאוװטיל .א
 .ןעוועג

 ףלצװצ לטיּפַאק

 ןברָאטשעג קַאװטיל .א זיא 1932 רעבמעטּפעפ ןטסקיצנַאװצ םעד
 ךיז ןרעטנענרעד סע זַא ,טליֿפעג טלָאװ רֶע יו ױזַא .קרָאיוינ ןיא
 טלקיװטנַא טוט ןייז רַאֿפ רַאי רַאּפ יד רע טָאה ,געט עטצעל ענייז
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 ןייק ,טורעג טינ טָאה רע .טייקיטעט עכייר ךעלנייוועגרעסיוא ןא

 .טניושעג טינ ךיז ,דנַאטשוצ ןשיזיֿפ ןייז ףיוא טגיילעג טינ טכַא

 טייהקנַארק ןייז .קנַארק רעווש ןעוועג ןיוש זיא קַאוװטמיל .א רעבָא

 "רעקעוו, ןיא .רעקרַאטש ץלַא לָאמַא סָאװ ןרעה טזָאלעג ךיז ןוֿפ טָאה
 תוביס עכעלנעזרעּפ-ךןייר בילוצ , : רע טביירש 1931 רעבָאטקָא ןט3 ןוֿפ
 "רעקעוו, ןרעמונ רעמ רשֿפא ןוא ריֿפ-יירד עטסטנעָאנ יד ןיא ךיא לעװ

 ןרעמונ ץנעי ןוֿפ עיצקַאדער רעד רַאֿפ .ןעמענ ןענָאק טינ לײטנָא ןייק

 ןבירשעג טָאה סָאד ."ןסָאנעג ערעדנַא ךעלטרַאװטנַארַאֿפ ןייז ןלעוו

 .רָאי ןייא יו ךָאנ רעמ טינ ןבעל וצ ןבילבעג זיא םיא סָאװ ,ןַאמ ַא

 .ןבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג טינ ,טרעוועג ךיז טָאה םזינַאגרָא רעד

 םינמיס עטכעלש .קורד:טולב רעכיוה ַא .ןקַאטַאץרַאה רַאּפ ַא

 עינָאס סרעדנוזַאב ,דניירֿפ עטנעָאנ .רעטלע םעד ןיא ןשטנעמ ַא רַאֿפ

 טָאה עכלעוו רעבָא ,ױרֿפ ןייז ןעוועג טינ ןיוש זיא עכלעוו ַאקסרוג

 :ןטעבעג ךיז ןבָאה ,םיא וצ ןעגנואיצַאב עטסעב יד ןטלַאהעגניײא

 רעדייא :טהנעטעג טָאה רע רעבָא !ךיז טיה !טנוזעג ןייד רָאּפש

 טָאה רע ןוא ...ןבעל ץרוק ַא רעפעב זיא ,ךיז ןטיה ןוֿפ ןבעל ַא ןרִיֿפ

 לײטנָא ןויטקַא ,טסעמרַאֿפ ,ורמוא ןוֿפ ןבעל ןייז טצעזעגרָאֿפ רעטייוו

 ןטלַאהעג רעטייוו רע טָאה 260 ןוֿפ קורד:טולב ַא טימ .ןבעל ןיא

 .ןעלקיטרַא ןבירשעג ,סעיצקעל עכעלטנֿפע

 א ייב ,בוטש ןיא דניירֿפ ייב ,טייג-יס ןיא ןעשעג זיא טָא ןוא

 -טיל .א טָאה רע ,רָאטקָאד ַא ןֿפורעג .עקַאטַאץרַאה א -- ייטילזעלג
 .רעסעב ןרָאװעג זיא ןקנַארק םעד ןוא ,ןירעצילג-ָארטינ ןבעגעג ןקַאוװ
 ,טשרעהַאב ךיז ,טעברַא ןייז וצ ןעמונעג קירוצ ךיז קַאװטיל .א טָאה

 ,רע .טריטקיד םיא טָאה ןסיוועג רעכעלטֿפַאשלעזעג ןייז סָאװ ןָאטעג
 רעטסטכערעגמוא רעד ןעוועג זיא ,טייקיטכערעג רַאֿפ רעֿפמעק רעד
 ןרעטנוא ןייז טֿפרַאדעג רדסּכ טָאה סָאװ ,רע .ךיא םענעגייא ןייז וצ
 ןגעלעג גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא רָאג זיא ,רָאטקָאד ַא ןוֿפ טכיזֿפױא
 טלמַאזעג ןוא ןעניסעיל ייב ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,רָאג יצ ,יירעקורד ןיא
 ןיא םיא טָאה ַאקסרוג ץינָאס .עבַאגסיוא-רעדניק ַא רַאֿפ רעדיל ענייז

 דורד ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןעזרעד לָאמַא גָאטיילוי ןסייה ַאזַא

 ױזַא יו :ןפירעגסיוא ןרָאצ סיורג טימ םיא וצ טָאה יז ןוא ,יירעק
 ַאזַא ןיא ךָאד ןַאק שטנעמ רעטנוזעג ַא ?ןביולרעד סָאד ךיז וטסנעק
 עג קיאור קַאװטיל .א ריא טָאה !גָאלשיץרַאה ַא ןעמוקַאב גָאט
 ךָאד ףרַאד ("רעקעוו, רעד טניימעג) גנוטייצ יד רעבָא, :טרעֿפטנע

 "...ןייגסױרַא
 .ןרָאװעג קנַארק טסנרע רָאג קַאװטיל .א זיא םעד ךָאנ ץרוק

 .טסילַאיצעּפסיץרַאה ַא וצ טקישעג םיא טָאה גרובצניג רסיא ר"ד
 -טיל רעבָא .טעב ןיא ןגיל :ןעוװעג זיא ץעיצקורטסניא סנטצעל םעד
 -עגנייא םיא ייב ךיז ןעמ טָאה ,ךעלדנע .טרעוועג ךיז טָאה קַאוװ
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 םיא ןעמ טָאה גנַאלרַאֿפ ןייז טול ,לָאטיּפש א ןיא ןייגוצקעווא ןטעב

 ןעוועג זיא לַאנָאסרעּפ ןיא ואוו ,"לַאטיּפסָאה ןָאײז , ןיא ןבעגעגניירַא

 טָאה עמ ,טכַאנרַאֿפ ןקַאװטיל ןעמ טָאה טכַארבעג .רבח רענעגייא ןַא

 "ייב .םעב רעכיוה ַא ףיוא ,לַאז םעניײמעגלַא ןיא טגיילעגקעװַא םיא

 ןקנטרק ןייז בילוצ ןוא ,טעב ןוֿפ ןײגּפָארַא טוואורּפעג רע טָאה טכַאנ

 ידּכ .טעב ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא רע זיא טײקטכַאושעגּפָא ןייז ןוא םוֿפ

 טמַאצעגמורַא ןעמ טָאה ,ןוואורּפ עכלעזַא ןכַאמ טינ רעמ לָאז רע

 .טגײלעגקעװַא קירוצ םיא טָאה עמ ןוא ,רעטערב עכיוה טימ טעב ןייז

 "עג ךיז טָאה ,גנומַאצמורַא ַאזא ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה קַאװטיל

 "רעד רעלקערש ןעוועג זיא רע .ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע ,טלגנַאר

 ןצעזקעװא םיא ייב לָאז עמ ,טנדרָארַאֿפ טָאה קעדַאלװ .ב .ןגָאלש

 -טע ןבילברַאֿפ קַאװטיל .א זיא ױזַא .רעטסעווש-ןקנַארק עטַאווירּפ ַא

 "עווש ַא רעייז ןעוועג זיא דנַאטשוצ ןייז .לַאטיּפסָאה ןיא ןכָאװ עכעל

 םיױא טלַאה ױזַא יו ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה םיריױמקַאד יד .רער

 ..+ ךיז ןגעק ץלַא טוט סָאװ ,טנעיצַאּפ ַא זיא רע :ץראה ןייז

 -רעטייוו יד רימ ןענעייל 1932 טסוגיױא ןט20 ןוֿפ "רעקעוו, ןיא

 עסָאנעג, :"לַאטיּפסָאה ןיא קַאװטיל .א עסָאנעג, נ"א ץיטַאנ עקיד

 -ַאיצַאס רענעעזעגנָא ןוא 'רעקעוו' ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ,קַאוװטיל .א

 קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ זיא ,רעוט ןוא טסילַאנרושז רעשיטסיל

 טָאה'מ זַא ,עטסנרע אזַא ןעוועג זיא טייהקנַארק יד .ןרָאװעג קנַארק

 .טציא ךיז טניֿפעג רע ואוו ,לַאטיּפסָאה ןיא ןעמענוצ טזומעג םיא

 יַאב דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז ךיז טַאה געט עכעלטע עטצעל יד רַאֿפ

 רעד ןיא ןענָאק טעװ רע זַא ןֿפַאה רימ ןוא ,טרעסעברַאֿפ דנטייד

 ןשידיא ןוֿפ טעברא רעד ייב זנוא טימ ןייטש קירוצ טֿפנוקוצ רעטנעָאנ

 טנוזעג רעלענש סָאװ םיא ןשטניוו רימ .דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצַאס

 ."ןרעוו

 ןענעייל ,רעבמעטּפעס ןט3 ןוֿפ ,"רעקעוו, רעמונ ןטנעַאנ םעניא

 עלַא ןוֿפ , : טייהקנַארק סקַאװטיל .א ןגעוו לעירָאטידע ןא רעדיוו רימ

 -עג ןוֿפ דנַאטשוצ-טנוזעג םעד ןגעוו ןגַארֿפנָא רימ ןטלַאהרעד טעטש

 ןכָאװ עכעלטע עטצעל יד ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,קַאװטיל .א עסַאנ

 יעלַא ןסיוו רימ ןזָאל דײרֿפ טימ ."לַאטיּפסָאה ןָאײז לעַארזיא, ןיא

 םירױטקָאד יד ןוא גָאט ןדעי טימ ךיז טרעסעב קַאװטיל .נעג זַא ,ןעמ

 -םָאה ןוֿפ סױרַא טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא טעוװ רע זא ,ןרעכיזרַאֿפ

 -ַאב וצ ןעמָאנ ןייז ןיא זנוא טעב קַאװטיל .נעג .רעטנוזעג ַא לַאטיּפ

 סָאװ ןוא ןכוזַאב ןעמוקעג םיא ןענייז סָאװ ,ןסָאנעג עלא ןעקנַאד

 ."דנַאטשוצ-דנוזעג ןייז טימ טריסערעטניא ךיז ןבָאה

 טָאה סע .טקיטכערַאב טינ ךיז טָאה םזימיטּפָא רעקיזַאד רעד

 סָאװ ,עֿפָארטסַאטַאק רעד ןגעק ךיז ןרעוו סנקנַארק םעד ןֿפלָאהעג טינ
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 טָאה רע .ןכָארבעג רעמ ץלַא ךיז טָאה טימעג ןייז .ךיז טרעטנענרעד

 .געט ענייז טצריקרַאֿפ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,טיומ ןרַאֿפ ןגָארקעג ארומ

 ןיב -- רעטבילעג .8 טלייצרעד -- טיומ ןייז רַאֿפ געט עכעלטע,

 טדערעג ןבָאה רימ ןוא לַאטיּפסָאה ןיא טעב ןייז ייב ןענַאטשעג ךיא

 טעב ןוא טנַאה ןיימ רע טמענ ןיײגקעװא ןיימ רַאֿפ .ןכַאז ךס 8 ןגעוו

 םיא לָאז'מ ,לָאטיּפש ןוֿפ ןעמענסיורא םיא לָאזמ ,דניק 8 יװ ,ךיז

 ,ױזַא טדער רע תעב .דניײרֿפ ןטנעַאנ ַא ןוֿפ םייה א ןיא ץעגרע ןעמענ

 לָאמנייק ךיא לע ענעצס יד טָא .ןגיױא יד ןיא ןרערט םיא ךיז ןלעטש

 טלמוטעג ךיז ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,קַאװטיל .ןסעגרַאֿפ טינ

 זיא רע זַא ,טליֿפעג געט עטצעל יד טָאה ,ןשטנעמ םורַא טכָאקעג ןוא

 ןגלָאֿפ ןוא ןבעגרעטנוא ךיז ףוס לּכ ףוס רע זומ ָאד זַא ,םַאזנייא ,ןיילַא

 -רעביא ךיא בָאה ןטונימ עכעלטע ענעי ןיא .ןלעֿפַאב סרָאטקַאד םעד

 ."ןבעל סקַאװטיל ןוֿפ עידעגַארט עצנַאג יד טבעלעג

 קערש ןוא -- תוחוּכ עשיזיֿפ ענעגייא יד ןיא ,ןבעל ןיא ןביולג

 זיא זיײװ-ןטנעמַאמ .ןקנארק-רעווש םעניא טֿפמעקעג ןבָאה טיוט ןרַאֿפ

 ןרָאֿפ ןגעוו ךיוה רעד ןיא טמיורטעג ןוא שיטסימיטּפָא ןעוועג רע

 טָאה רע .ךוב ןייז טרָאד ןבעגסױרא ,ענליוו ןייק ,ןלױפ ןייק קירוצ

 ,ןרעוו טנוזעג טעװ רע ,עקירעמַא טימ ןסייררעביא : רענעלּפ טכַאמעג

 טַאהעג וליֿפַא טָאה רע .ןביירש ןוא ןטעברַא ןטרָאד ,ןלױּפ ןיא ןייז

 .קעווצ םעד פיוא ןעגנורָאּפשּפָא

 "רעסיוא רעד .ןכָאװ עכעלטע טרעטַאמעג ךיז טָאה קַאװטיל .א

 יד .ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז טָאה םזינַאגרָא רעקרַאטש ךעלנייוועג

 טָאה !ןריר טינ ךיז :ןעוועג זיא םירױטקָאד יד ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ

 "סעוושךןקנַארק רעד ףיוא טיירש רע :טריסַאּפ לָאמ ןייא טינ רעבָא

 ,ךישיקעטש יד ןָא טוט רע -- טינ טֿפלעה סע ןוא ,םיא ףיוא יז ,רעט

 .ֿפָארַא םייג ןוא

 דָאמ ןסיוועג א ןיא .זָאלסגנונעֿפָאה ןעוועג זיא עגַאל ןייז רעבָא

 םיא ןקיש ןטעבעג טָאה רע ןוא ,טליֿפרעד ןײלַא סע רע טָאה טנעמ

 ןוֿפ לַאֿפ ןֿפױא ןעגנונעדרַארַאֿפ ענייז ןכַאמ וצ ידּכ ,ןדלעה ףלָאדַא

 ןעוו רעבָא .ןשטנואוו ענייז ןבירשרַאֿפ ,ןעמוקעג זיא דלעה .א .טיוט

 זיא ,האווצ יד ןביירשרעטנוא ןוֿפ טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא סע

 טָאה דלעה .א זַא ,זעוורענ ןוא טרעטיצרַאֿפ ױזַא ןרָאװעג קַאוװטיל .א

 עכעלדנימ 8 רָאנ ןבילבעג זיא םורא ױזַא ןוא ,ןסירעגרעביא ךאז יד

 .האווצ

 ןבָאה טייצ עטשרע יד ,ןעגנוצירּפשנייא רדסּכ םיא טכַאמ עמ

 ןיא ןעקניז ןבױהעגנָא טָאה רע .טרעהעגֿפױא רעטעּפש ,טקריוועג יז

 ,טרעטַאמעג ךעלקערש יז טָאה רע .דנַאטשוצ ןזָאלטסואוואב א

 עכעלטע ירֿפ רעד ןיא ךיז םורַא ןעזרעד .ןֿפרָאװעג ךיז ,טלכרָאכעג
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 םירױטקָאד יד ?םיא ןעמ טגָאלּפ סָאװ וצ :ןגירשעג ,םיריוטקָאד
 .סרעייז ןָאטעג רעטייוו ןבָאה

 טרירושזעד ַאקסרוג ץעינָאס טָאה טכענ עטצעל יד ןופ רענייא ןיא
 לסיבַא ןוא ירֿפ רעד ןיא ךיז טּפָאכעגפױא .טכַאנ ץצנַאג ַא םיא ייב
 -סיוא ךיילגוצ ןוא טקנַאדעג ריא קַאוװטיל .א טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג
 ךיז טָאה רעדיוו .טרעטַאמעג ךיז טָאה יז יאמלא ןרעױדַאב טקירדעג
 טָאה רע .טנלע רעזָאלצענערג ןייז ,טייקטנלע ןייז ןליֿפ טזָאלעג
 סגרובצניג ר"ד ןוֿפ ךוב ןשיאערבעה ַא סעּפע ןעגנערב םיא ןטעכעג
 עג רע טָאה השורי ןייז ןגעוו .טכַארבעג םיא טָאה יז .קעטָאילביב
 ןוא רוטַארעטיל,) ךוב ןייז ןבעגסױרַא טלעג ןרַאֿפ לָאז עמ :טגָאז
 ..."דנוב , ןשילוּפ םעד ןבעגקעווַא ןביילב טעװ סָאװ ץילַא ןוא ,("ףמַאק

 טלייצרעד -- ןעמוקעגנָא רערעווש ךָאנ ןקַאװטיל זיא טוט רעד,
 .ןבעל ןייז יו -- 1932 רעבמעצעד ,"םוקֿפיוא , ןיא ַאקסרוג ץעינָאס
 טכַאנ עצנאג 8 לָאמנייא טײהקנַארק ןייז ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןיב ךיא
 םוצ טנעָאנ רעייז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע .ןענַאטשעג טעב ןייז ייב
 טלָאװעג ױזַא בָאה סָאװ ,ךיא זַא ,טרעטַאמעג ױזַא ךיז טָאה רע .טיוט
 ןקידנע ןיוש ךיז ןלָאז סע ...זַא טלָאװעג ךיוא בָאה ,ןבעל לָאז רע
 טזָאלעג טשינ ךעלטסניק רָאנ םיא ןבָאה םיריוטקָאד יד .ןענייּפ ענייז
 ןטלַאהעֿפגױא ייז ןבָאה ןעגנולדנַאהַאב ענעדײשרַאֿפ ךרוד .ןברַאטש
 ךיז טָאה םעדָאֿפ-סנבעל ןייז זיב ...ןגױצרַאֿפ לסיבַא ךָאנ ,ןבעל ןייז
 "...ןסירעגרעביא

 -מעטּפעס ןט20 םעד ,גָאטרַאֿפ קיטסניד ןעמוקעג זיא טיוט רעד
 .1932 רעב

 סע .רעמעברא רעטנזיױט טקילײטַאב ךיז ןבָאה היול רעד ןיא
 -אגרַא-רעטעברַא ןוא עשיטסילַאיצָאס ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןעוועג ןענייז
 רעסיורג ַא .ןטֿפַאשרעּפרעק עכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק ןוֿפ ,סעיצַאזינ
 .טסיא יד רעביא עיסעצָארּפרעױרט יד טגלָאֿפעגכָאנ טַאה םלוע
 ןבָאה סעדער .ןצנַארק רעקילדנעצ ןעמוקעג ןענייז סע .ןסַאג רעדייס
 .ה .ןיקסַאב .י ,גרעבנייוו .י ,קעדַאלװ .ב ,ןַאהַאק .בא : ןטלַאהעג
 ,ןַאהַאק סקעלַא ,לעינַא םמיעשוד ,ןיקנעּפ שזדָאשזד ,ןויבצ ,ףַאגָאר
 רעּפרעק רעד .רעטבילעג .9 ןוא יקסניּפ דוד ,רעגינ .ש ,רעיימ דוד
 םלוע רעסיורג ַא ןוא ,לָאה "סטרעוורָאֿפ , ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא
 ןאמרעשט רעד ןעוועג זיא ןינַאכ .נ .טנגעזעג ָאד םיא טימ ךיז טָאה
 טָאה עמיטש רענעכָארכעצ א טימ ןוא ץינָאמערעצירעיױרט רעד ןוֿפ
 לקימרַא ןייז ןיא .רטֿפנ םענוֿפ טייקכעלנעזרעּפ יד טרעדלישעג רע
 : ןבירשעג ןינַאכ .ג טָאה "סטרעוװרָאֿפ , ןיא

 -קיטכיוו יד ןוֿפ םענייא ןעמונעגקעווַא זנוא ןוֿפ טָאה טיוט רעד ,
 ןוֿפ זיא רע ...גנוגעװאב-רעטעברא רעשידיא רעד ןוֿפ ןרענַאיּפ עטס
 ,רעטרעדנוה יד ןבָאה םיא ןיא .ןרָאװעג טרעטעגרַאֿפ ןטסידנוב יד
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 86 ןרעייז טליֿפעג עטיל ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןוֿפ ןטסידנוב רעטנזיוט
 .געג יא "דנַאברַאֿפ , ןיא ...ייז יו ױזַא ךַאֿפניײא ,ןשטנעמסקלָאֿפ
 םעד טימ .רעגָאזטרָאװ ןייז ,רעריֿפ רעקיטסייג רעד ןעוועג קַאוװטיל
 גנוגעװַאב"רעטעברַא עשידיא יד טרילרַאֿפ קַאװטיל .נעג ןוֿפ טיוט
 רעשידיא רעד ןלעֿפ טעװ קַאװטיל .א .המשנ ןוא ץרַאה קיטש ַא
 -רעריטרַאמ ןייז .קיטסילַאנרושז רעשידיא רעד ,גנוגעוואכ-רעטעברא
 עלא וצ ןקנעדנָא רעקילייה א ןביילב טעוװ םזילַאעדיא ןייז ,ןבעל
 יעג ןקַאװטיל טימ ןבָאה סָאװ ,טנעקעג ןקַאװטיל ןבָאה סָאװ ,יד

 ."טעברַא

 יד טרעדורעגֿפױא קַאװטיל .א ןוֿפ טוט רעד טָאה ןלױּפ ןיא ךיוא

 .טלעו עכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק יד ןוא טֿפַאשרעטעברַא עשידיא

 -רַאֿפירעױרט ,קנעדנָא ןייז ןעלקיטרַא טעמדיוועג ןבָאה ןעגנוטייצ יד

 יעדנַא ןוא ענליוו ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז ןעגנולמַאז

 -עגֿפױא ןעוועג זיא לָאמקנעד רעטסנעש רעד רשֿפא ןוא .טעטש ער

 יסטרובעג ץעמיטניא ןייז ,ענליוו ןיא ןעוו ,ןקַאװטיל .א ךָאנ טלעטש

 רענליוו רעד ןוֿפ ץרַאה ץעמַאס ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,טָאטש

 .ןעמָאנ ןייז ףיוא םייהגָאט-רעדניק ַא -- טײקמערָא ןוא טיונ רעשידיא

 -ַאלּפָאּפ יד ףיוא םייה-רעדניק רעד טָא טימ גנוריֿפנָא ןוא טכיזֿפױא יד

 ייווצ יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה -- קַאוװטיל .א ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא סעוו

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןיא ןטלַאטשעגזעױרֿפ עטסנעש

 וא לַאטנעזַָאר עננ ַא ,ענייז םירבח ןוא דנײרֿפ עמיטניא יד

 טָאה ןעמייה:רעדניק יירד .רעמערק ידַאקרַא ןוֿפ ױרֿפ יד ,יט ַא פ

 :ענליוו ןיא טעדנירגעג " ף ַא י , טֿפַאשלעזעגךעױרֿפ עשידנוב יד

 ןוֿפ ןוא רעמערק ידַאקרַא ןוֿפ ,לַאטנעזָארַאמנַא .ּפ ןוֿפ ןעמַאנ ןֿפױא

 סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןדעי ןוֿפ שילָאבמיס ןעוועג זיא סע .קַאוװטיל .א
 טָאה סָאד .יירד יד ןוֿפ רענייא ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה קַאווטיל .א
 -עג ענליוו ןוֿפ טֿפַאשמערָא עשידיא יד ,טֿפַאשרעטעברַא עשידיא יד
 ירעד ןוא טנרעלעג טָאה סָאװ ,םעד ןוֿפ קנעדנָא םוצ בוח רעייז טלָאצ
 ןוֿפ רָאי ןטשרע םעניא .רעטעברַא עשידיא תורוד עכעלטע ןגיוצ
 יםיזקע ןטלַאטשנַא יירד עלַא ךָאנ ןבָאה גירק ןטקידנעעג-טשרַאקַא
 -רעד יד ןוֿפ ענייא רָאנ ןיוש טָאה ייז טימ ךיז ןעמונרַאֿפ ןוא ,טריט
 זעוועג ןיוש זיא לַאטנעזָאר עננַא ;יטַאּפ עטרבח יד -- ןעױרֿפ עטנַאמ
 רעד ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ רעד טימ ןעמַאזצ .הסיֿפּתוא-עּפעג ַא ןיא
 -עגמוא זיא תויח עשיצַאנ יד ךרוד ענליוו ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיא
 ...קַאװטיל .א ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא טלַאטשנַא-רעדניק רעד ךיוא ןעמוק

 דוינ ןיא גניר-רעטעברַא ןוֿפ םלוע תיב ןֿפױא טגיל קַאװטיל .א
 ,םכילע-סולש ,םעדעמ .לוו טימ תונכשב טייטש הבצמ ןייז ןוא ,קרָאי

 יֵנַא ןוא יקסווָאסָאק .לוו ,יָאנטרָאּפ חנ עטקידרעַאב-רעטעּפש יד ןוא
 ,דנײרֿפ החּפשמ רעטלא רעד וצ ןעמוקעג קירוצ רע זיא ָאד .ערעד
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 עסיורג יד ןוֿפ הביבס רעד ןיא רע זיא ָאד .רעֿפמעקטימ ןוא םירבה

 -ירַאלוּפָאּפ ןוא טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,רעביירש עשידיא

 םעד טימ טקינייארַאֿפ ךיז רע טָאה ָאד .ןסַאמ עטיירב יד ןיא טריז

 .טעטכאעג ןוא טנעקעג טוג ױזַא םיא טָאה רעכלעוו ,קלַאֿפ-רעטעברא

 השורי עקיטסייג ןייז .קאווטיל .א ןוֿפ טשער עשידרע סָאד טגיל ָאד

 וצ ױזַא יו ,ןענרעל ןעמ טעװ קרעווװ ענייז ןוֿפ ,קיבײא ןביילב טעוו

 ָאס רעד רַאֿפ ןֿפמעק וצ ױזַא יו ,ךַאזרעטעברַא רעד יירטעג ןייז
 -רעטעברא עשידיא יד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצ

 .ןסַאמ

 ןצײרד לטיּפַאק

 געוו-סנבעל רעצנַאג רעד ןעגנאגעגכרוד זיא ןגיוא ערעזנוא רַאֿפ
 םעד ,ענייז טייקכעלנעזרעּפ יד ךיז רַאֿפ ןעעז רימ .קַאוטיל .א ןוֿפ
 -עש ןוא עיגרענע-סנבעל ןייז ,ןטיײקיאעֿפ ענייז ,םענייז רעטקארַאכ

 ,טייקשירעֿפ

 ןַא טימ טּפָארטשעג ,ןטכיש עלַאיצָאס עקירעדינ יד ןוֿפ ןעמוקעג
 -- לושכיוה ןוא סעיזַאנמיג ןָא רענרעל-טסבלעז א ,םומ ןכעלרעסיוא
 ןבעל ןשידיא ןיא רוגיֿפ רעסיורג ַא וצ ןסקָאװעגסיױא רעבָא רע זיא
 ,טנרעלעג רע טָאה ןבעל ץנַאג ַא .רָאי קילדנעצ עכעלטע ןוֿפ ךשמב
 .טעשזדנַאלבעג טינ לָאמנייק ,טכוזעג קידנעטש ,ךיז רעביא טעבראעג
 ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג טינ ךיז רע טָאה ,םזילאער רַאֿפ שוח ןטנוזעג ַא טימ
 טייהיירט ןריואוושעג לָאמ ןייא ןוא ,סעיזַאטנַאֿפ ענעזָאלבעגֿפױא ןוֿפ
 -עג ריא רע זיא ,"דנוב , םעד ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשידיא רעד
 .ןבעל ןצנַאנ ןייז ןבעגעגרעביא ןוא יירטענ ןבילב

 -בַא ןייק ןעוועג טינ םיא רַאֿפ זיא רעירַאטעלַארּפ רעשידיא
 םענוֿפ עיצַאוטיס רעצנַאג רעד ןיא ןעזעג םיא טָאה רע .עיצקַארטס
 ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד ןדנוברַאֿפ רע טָאה רַאֿפרעד ןוא ,קלָאֿפ ןשידיא
 -ַארּפ ןטימ -- רעירַאטעלָארּפ ןשידיא ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעלַאיצַאס רעד
 רַאֿפרעד ;סנאסענער-רוטלוק ןוא גנוזיילסיוא רעלאנַאיצַאנ ןוֿפ םעלב
 לייט רעשינַאגרָא ןא ןעוועג רוטלוק עשידיא ןוא שידיא םיא רַאֿפ זיא
 רענעזעוועג ןוא םכח דימלּת ַא ןיילַא .ףמַאק-רעטעברא ןצנַאג ןוֿפ
 -ריוו ַא טאהעג טָאה סָאװ ץלַא זַא ,טלָאװעג רע טָאה ,רענרעל-ליואוו
 ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעשידיא רעד ןוֿפ גנודליבסיוא רעד ףיוא גנוק
 -רעדָאמ רעד ןיא ךיוא ןרעוו ןסָאלשעגנייא לָאז ,רעטקַארֿאכ ןשידיא
 -ָאש ןוא טײקשיטסילַאנָאיצַאנ ןוֿפ דמערֿפ .רוטלוק רעכעלטלעוו רענ
 -נוב ןשיװצ רע טסשידי א רעד ןעוועג רע זיא ,םזיניוו
 .ן ט ס י ד
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 יד ןטלַאהעגנייא רע טָאה ,ןסאמ ענשאּפערָאה יד ןוֿפ ןעמוקעג
 ,רָאמוה ןוא ץיוו רעייז ,ןושל ןשידיא רעייז ןוֿפ טײקיטֿפַאז עצנַאג
 טנעקעג ױזַא טָאה רעוו ןטלעז .טייקראבלטיממוא ןוא תוטשּפ רעייז
 -ריטַאנ ַאזַא טגָאמרַאֿפ טָאה רעוו ןטלעז .רע יו ,השעמ א ןלייצרעד
 -עג על טָאהעג טניײֿפ ױזַא רע טָאה רַאֿפרעד .רֶע יוו ,שידיא ןכעל
 רעכיא םינוממ עטניורקעגיטסבלעז יד ןוֿפ ןעגנובערטש עטלטסניק
 ןעמזיאערבעה טימ שידיא ןדָאלרעביא וצ ,ךַארּפש רעשידיא רעד

 -ַאנרעטניא ןוא ןעמזיגָאלָאענ טימ טרעקרַאֿפ רעדָא ,ןעמזיאטכרַא
 --ןעניד יז ףרַאד םיא ןוא קלָאֿפ םעד רעהעג ךַארּפש יד .ןעמזילַאנָאיצ
 .גנוזָאל ןייז ןעוועג זיא סָאד

 א ןעוועג זיא סָאד -- ןשטנעמ-סטעברַא םעד ,קלָאֿפ םעד ןעניד
 ןוא טייקשיטסיאָאגע ןוֿפ דמערֿפ .ננואיושנָאטלעוו ןייז ןיא ןייטשטנורג
 ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ רע טָאה ,טייקנדירֿפוציטסבלעז רעכעלניילק
 -רעביא ןעוועג ןצנַאגניא זיא רע .ןטייקכעלמעווװקַאב ,ןבעל ךעלנעזרעּפ
 גנואיירפאב רעד ןוֿפ ןוא גנואיוברעביא-טלעוו ןוֿפ עעדיא רעד ןבעגעג
 טָאה ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןצנַאג ןייז ןוא -- רעדירב-ןשטנעמ ענייז ןוֿפ
 ןֿפױא וליֿפַא זיא םיא .עעדיא רעד טָא וצ טסַאּפעגוצ שיטעקסַא רע
 עכעלנעזרעּפ בילוצ ןטנַאלַאט ענייז ןצונוצסיוא ןעמוקעג טינ קנאדעג
 עצנַאג ַא טָאה רע :רעכעה ליֿפ ןעוועג ןענייז תוגשה ענייז .ןקעווצ
 .ןכַאמרעביא טלָאװעג טלעוו

 ןיא ױזַא .טֿפַאשגולק ןוא קיגָאל ןוֿפ רעטסומ א ןעוועג זיא רע
 עגיילק ןיא ױזַא ,קרעװ עסיורג ןיא ױזַא .ןדער ןיא ױזַא ,ןביירש

 ַא רעדייא ,רעיצרעד ןוא ךירדמ ַא רעמ ןעוועג זיא רע .סעקימעלַאּפ
 ץּפמעט םוצ רעדייא ,לכש םוצ רעמ טרילעּפַא טָאה רע .רעֿפמעק
 טײקשיטילַאנַא רעֿפיט ןוא טייקיאור רעקידלַאװעג ַא טימ .טנעמַאר
 יד ,ץיצַאלימיסַא יד ,םזינומָאק ,םזינויצ םעד טלדנַאהַאב רע טָאה
 .גנוגעווַאב-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןעוו ןוא ,ןריזימעלָאּפ וצ טנַאלַאט ןסיורג סעד טגָאמרַאֿפ טָאה רע
 -ץגנָא ךיז רע טָאה קומ א .,ןֿפוא ןשיטסַאקרַאס ןֿפױא --- קיטיונ
 ןריזימעלָאּפ ןוֿפ רעטקֿארַאכ ןייז טימ טמיטשעג טָאה סָאד ןוא ,ןֿפור
 .אנוש םעניא טֿפיג ןייז ןכָאמשעגניירא ףיט טָאה רע .רענגעק טימ
 טָאה ןָאטעג ןוא .טעקאנ ןָאמעגסיױא ןוא טקזוחעגסיוא םיא טָאה רע
 עכעלנעזרעּפ ןיא .ןרעגמוא יו ױזַא ,טייקנדיישאב רעסיורג טימ סע רע
 קידנקידיײלַאב ןייק טצונַאב טינ לָאמנייק רֶע טָאה ןסיוטשנעמַאזוצ
 עג ןעוו -- רע טָאה ,ןעגנונייצרעביא ץענייז וצ יירטעג רעבַא .טרָאװ
 .טנַאה יד םענעי ןבעג וצ ןנַאזּפָא ךיז ךעלטנֿפע טנעקעג -- טֿפרַאד

 ,קיטסיצילבוּפ רעשידיא רעד ןיא ּפעק עטסשיגָאל יד ןוֿפ רענייא
 וליֿפַא זיא ,טייקנקורט ןוֿפ דמערֿפ ןעוועג ןתמא רעד ןיא רע זיא
 יעֿפ עשידיא עטסקיסייב יד ןוֿפ רענייא .לאטנעמיטנעסישיריל ןעוועג
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 .טייקשישטנעמ אמזג א טגָאמרַאֿפ רעבָא רע טָאה ,ןטסינָאטעיל
 -קרַאמ ןוא ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא עטסנטלַאהעגסיױא יד ןוֿפ רענייא
 דיא רעלַאנָאיצַאנ 8 ןעוועג ןתמא רעד ןיא רע זיא ,"דנוב , ןיא ןטסיס
 זיא ,ײטרַאּפ ןייז ןיא רעגָאזטרָאװ ןוא רעריֿפ א .טירט ענייז עלַא ןיא
 ,עסַאמ-רעטעברַא רעצנַאג רעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג רעבָא רע
 ,שטנעמ רעשיאיײטרַאּפגנערטש ַא .קידכמע-ךעלריטַאנ ןעוועג זיא
 רעקיטיױנ רעד טימ רענגעק ןגעװו ןביירש טנעקעג ךָאד רע טָאה
 ּפָאק ןוֿפ רעקיטילָאּפ 8 קידנעייז ןוא .טײקנֿפָא ןוא טייקוויטקעיבָא
 שיטסירטעלעב 8 ןופ ןבָאה האנה ןײלַא טנעקעג רע טָאה ,סיֿפ יד זיב
 רערעהוצ םלוע םעד ןכַאמ ןוא ,גנולעטשרָאֿפ רעלַארטַאעט יצ קרעוו
 .קרעוו עבלעז יד ןוֿפ ןבָאה האנה ןוא ביל

 זיא סָאד .םיא ןיא ןטייקכעלצעזנגעק ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאד
 יד עכלעוו טימ ,טייקיאעפ ןוא טײקריטנעלַאט ןוֿפ עפש יד ןעוועג
 רענדער רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע .ןעקנָאשַאב םיא טָאה רוטַאנ
 רעקיטכערּפ א ןעװעג זיא רע .רעביירש רערענעלק ןייק טינ ןוא
 רע .טנַאטוּפסיד ןוא טסימעלָאּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רעלייצרעד
 רעד ןיא טנבהאב טוג ןעוועג זיא ןוא ,ןורּכז ןקרַאטש 8 טאהעג טָאה
 -ַארעטיל רעשידיא רעיינ רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעטלַא
 -סיסקרַאמ יד טנעקעג טוג ,רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריײא רעד ןיא ,רוט
 -ָארּפ ןוא רָאטַאטיגַא ,רעקיטילָאּפ ןעוועג זיא רע .רוטַארעטיל עשיט
 -רַאֿפ טָאה ןוא ,רָאטקעל ןוא טנערעפער ןעוועג זיא רע .טסידנַאגַאּפ
 רע .טֿפַארק עשירָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןוא הרבסה הוּכ ןסיורג ַא טגָאמ
 לבוּפ-ךעלטֿפַאשנסיװ ,ןענָאטעילעֿפ ,ןעלקיטרַא:טייל ןבירשעג טָאה
 -נסיוו-רוטַאנ ,ןעגנושרָאֿפ עשירַארעטיל ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסיצ
 ןעוועג זיא סָאד .ןעייסע עשיריל ןוא סעיצַאזירַאלוּפָאּפ עכעלטֿפַאש
 .טייקיטייזליפ ןוֿפ הכרב יד

 טָאה רע .עיכיטס ןייז ןעוועג זיא סָאד -- טֿפַאשלעזעג ,ןשטנעמ
 ןעוועג זיא רֶע ןשטנעמ ם ע ד טכוזעג ,ןשטנעמ טכוזעג קידנעטש
 וצ ףיוא טכייל ןעװועג טינ זיא ןוא ,ןשטנעמ ףיוא ןיבמ רעטוג ַא
 -רעדנואוו 8 ןעוועג זיא רע .טֿפַאשדניירפ-טוג ןייז םענעי ןעקנעש
 םיא טימ ןעגנערבכרַאֿפ טנעקעג טָאה ריא ןוא ,רעכערּפשטימ רערַאב
 קידנעטש טָאה ריא .ןֿפוא ןטסכעלצונ ןוא ןטסמענעגנַא ןֿפױא ןהעש
 ןעוועג טיירג קידנעטש זיא רע ןוא .םיא ןוֿפ ןענרעל וצ סָאװ טאהעג
 -נדײשַאב ןייז ,רָאמוה ןייז ,רוטַאנ עקידעבעל ןייז .ךייא ןוֿפ ןענרעל וצ
 רע זיא ןעמעלא םעד ייב ןוא .טפיקעגרעטנוא ןרעדעי טָאה טייק
 ,םאזנייא ,טנלע .ױזַא ןבעל ץנַאג ןייז ,שטנעמ רעמַאזנייא ןא ןעוועג
 | .ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא

 ,עקימורַא יד ןוֿפ תונורסח יד ןעז וצ טינ ןעוועג גולק וצ זיא רע
 ןוא תונורסח יד טָא ייז ןנײװשרַאֿפ וצ ןעוועג ץלָאטש וצ זיא רע ןוא
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 טָאה רע :רעדניק טימ טליֿפעג טוג רָאג ךיז רע טָאה רֿאֿפרעד .ןרעלעֿפ
 ןבעל ךיז טָאה רע .ןעגנוזעג ךעלדיל ,טלייצרעד ענייש ךעלהשעמ ייז
 | .טורעגּפָא יז
 -נעזרעּפ ייס -- ןבעל שימרוטש ךייר א טכַאמעגכרוד טָאה רע!
 דָאירעּפ-ץינַאלג םעד טכַאמעגכרוד טָאה רע .ךעלטֿפַאשלעזעג ייס ,ךעל
 ייווצ ,ריביס ,םעמרוט ,דנַאלסיױא ,תומחלמ ,סעיצולָאװער ."דנוב, ןיא
 יאדווא ?ןבעל ןייז ןיא ךעלקילג ןעוועג רע זיא .עקירעמא ןיא לָאמ

 -ַאב ןופ ןרָאי ,גנוביוהרעד ןוא קילג סיורג ןוֿפ ןרָאי טַאהעג רע טָאה
 -רעטעברא רעשידיא רעד טימ ןעמַאזצ טסקַאו רע זַא ןייזטסואוו
 אקווד טינ סָאד ןוא ,גנונעקרענָא סיורג טַאהעג טָאה רֶע .גנוגעווַאב
 םיא טָאה םזילַאיצָאס ןרַאֿפ ףמַאק רעד .ןײלַא ןזיירק עשידנוב ןיא
 -רעטנומ ןוא ןביולג ,טייקיטסולסנבעל ,דײרֿפ ךס ַא טימ טליֿפעגנָא
 ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא געווסנבעל ןייז ןיא רעכָא .טייק
 -רעדירב יד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ טײקנטלָאּפשעג יד

 -רעטנַאק רעד ןופ גיז םעד ןעזעג טָאה רע .ןעייר עריא ןיא ןֿפמַאק

 ןוא טייקרעכיז עצנַאג יד ,לָאמ טייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא עיצולַאוװער
 תודע ןֿא ןעוועג זיא רע .לַאטיּפַאק ןטריזינַאגרָא םענוֿפ טייקידהּפצוח
 רעכָא -- רוטלוק רעכעלטלעוו רעשידיא רעיינ רעד ןוֿפ רעיובטימ ןוא
 הדירי ןוֿפ ןרָאי יד ןבעלרעביא וצ ןעוועג טרעשַאב ךיוא זיא םיא
 -כעלעמַאּפ םעד ןוא ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןבעל שידיא ןוא שידיא ןוֿפ
 טָאה רע .ןטַאטש ץטקיניײארַאֿפ יד ןיא שידיא ןוֿפ ּפָארַא-גרַאב ןקיד
 -ָאנָאקע רעשידיא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ ערעווש יד טבעלעגרעביא רעטיב
 --- םזינויצ ןוֿפ רענגעק רעּפרַאש ַא ןוא ,טײקטריזינַאגרָאמוא רעשימ
 ירַארגַא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד רעביא טכַארטרַאֿפ טסנרע ךיז רע טָאה
 ןייז ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עלַא יד .עיצַאזינָאלָאק רעטריזינַאגרָא ןוא עיצַאז
 ךיז ןליֿפ טכַאמעג טֿפָא ,ור יד טביורעגוצ ,טרעטַאמעג םיא ןבָאה טייצ
 .טלֿפײװצרַאֿפ ןוא ךעלקילגמוא

 וצ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא ,"דנוב, ןוֿפ רעיוב יד ןוֿפ רענייא
 ,ערענעלק לָאצ ַא ףיוא ײטרַאּפ רעסיורג רעד ןוֿפ גנולַאֿפעצ יד ןעז
 טעטכינרַאֿפ ןצנַאגניא זיא דנַאלסור ןיא "דנוב , רעד ."ןדנוב , עלַאקָאל
 םיא טימ ןעמַאזצ ןעוועג גנַאל ןרָאי ןענייז סָאװ יד ןוא ,ןרָאװעג
 .ןטַאררַאֿפ ןָאֿפ עטלא רעייז ןבָאה -- "דנוב, ןוֿפ רעיוב ןוא רעריֿפ
 -ַאב עניימעגלא ןֿפורעגסױרַא ןוא ןסקָאוװעג זיא ןלױוּפ ןיא "דנוב , רעד
 ןעוועג טינ טייצ עגנַאל א זיא ןקַאװטיל .א רַאֿפ רעבָא ,גנורעדנואוו
 ָאד ךיוא רעבָא רע טָאה ,קרַאידינ ןייק ןעמוקעג .םיא ןיא טרָא ןייק
 -סילַאיצָאס רעד ןוֿפ טסעמרַאֿפ רעניילק רעד .טּפעשעג טינ תחנ ןייק
 רעשיטילָאּפ ןוֿפ ןטייקכעלגעמ ענעדײשַאב רעייז יד ,טעברַא רעשיט
 טײקיזָאלנּפיצנירּפ יד ,טײקנדירֿפוצטסבלעז עקימורַא יד ,טיײקיטעט
 -רַאֿפ עקידרדסּכ סָאד ,ּפיצנירּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא סָאװ
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 רענַאקירעמַא םעד ףיוא רעירָאטעלָארּפ עשידיא ןוֿפ ּפיט םענוֿפ ןדניווש
 רע ןוא ,לֿפײװצ ןוא טייקרעטיב ןֿפַאשעג םיא ןיא טָאה ץלַא סָאד---ןדָאב
 -ךעלרעניא ץעיינ יד ואוו ,ןלױּפ ןייק ןרָאֿפ וצ קירוצ טמיורטעג טָאה
 ץקיטסניג ןֿפַששעג דָארג ןבָאה "דנוב , ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ עשיטילַאּפ
 ףיוא קילג לסיב סָאד ךיוא רעבָא .טעבראטימ ןייז רַאֿפ ןעגנוגנידַאב
 .ןעועג טרעשאב טינ םיא זיא ןרָאי ערעטלע יד

 ,רעֿפמעק 8 ןייז וצ ןרָאװעג ןריובעג טינ רשֿפא זיא קַאװטיל .א
 טלָאװ ןדנעטשמוא ערעדנא ייב ,שטנעמיייטרַאּפ ַא ,רעוט רעשיטילָאּפ ַא
 -ץעטשטּֿפירש רעשיטסירטעלעב 8 ,רָאסעֿפָארּפ א ןרָאװעג רשפא רע
 עג זיא רע ןעוו ,טייצ יד ןוא דנַאל סָאד רעבָא .רעקיטירק א ,רעל
 .טעברַאײטרַאּפ וצ ,קיטילָאּפ וצ ןסיוטשעג םיא ןבָאה ,ןרָאװעג ןריוב
 ץּפמא ,ןעיירעגירק ןייק ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ךוּת ןיא טָאה רע
 -נַאמָאק ןוא ןשרעה וצ עיציבמַא יד טלעֿפעג ךיוא םיא טָאה סע .ןעייר
 רעבָא .טייקיריג-טכַאמ ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןעוועג דמערֿפ זיא סיא ,ןריד
 -רַאּפ ןוא קיטילָאּפ רעד ןוֿפ ןגָאװ םעניא טנַאּפשעגנייא ךיז לָאמ ןייא
 טלָאװעג טינ ,סרוק םעד ןסייררעביא טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה ,ייט
 ןסערעטניא יד יבגל טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעד ןוֿפ ןָאטסיױא ךיז
 רע ,ןיינ .ןענַאטשרַאֿפ ייז טָאה רע יו ױזַא ,רעטעברַא ןשידיא םענוֿפ
 רע .טײקנדירֿפוצ-טסבלעז ,טייקיאור בילוצ ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא
 -סאלֿפעגסױא ,עקניטאלג ,ןגעוו ענעטָארטעגסױא טָאהעג טניײֿפ טָאה
 זיא רע .ןבעגכָאנ ,ןבעגוצֿפױא טַאהעג טנייֿפ טָאה רע ןוא .עטרעט
 .םנייז רַאֿפ ןֿפמעק וצ קיטומ גונעג ןעוועג

 טײקטרעוװילגרַאֿפעעדיא ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ רעבָא טָאה רע
 -רע רעד ןעוועג ,ךיז טכַאד ,"דנוב , ןיא זיא רע .םזיטַאװרעסנָאק ןוא
 רעד ןוֿפ גנורעטײרברַאֿפ רעד ןגעוו עגַארֿפ יד ןלעטשוצקעווַא רעטש
 ןוֿפ ןעועג זיא רע ;ץעימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ-רוטלוק רעשידיא
 ."דנוב , ןיא םזילַארטיינ ןוֿפ עירָאעט יד ןרידיווער וצ עטשרע יד
 ,עיצולָאװער רַאֿפ ארומ ןוֿפ טייהקנַארק רעד ףיוא ןטילעג טינ טָאה רע
 ןוֿפ תונורסח יד טסואוועג ךיוא רעבָא טָאה רע .סעיצקַאדסַאמ רַאֿפ
 םינ טָאה רע ןוא ,דנילב ןעגנַאגעגכָאנ טינ ריא זיא רע ,עסַאמ רעד
 .עיצולָאװער םשל עיצולָאװער ןוֿפ ןטלַאהעג

 תמא ןעוועג רע זיא ,ןעגנולדנַאה ענייז ץלַא ןיא ,ןבעל ץנַאג ןייז
 ןיא רעבָא רע זיא ,ורבחל םדא ןיב ךעלדניײרֿפ רעייז .שיטסילַאעדיא
 לָאמַא וליֿפַא ,גנערטש ןעוועג םינינע עכעלטֿפַאשלעזעג-שיאעדיא
 רַאֿפ טֿפמעקעג קידתונשקע טָאה ,ןטלַאהעגסױא ןעוועג זיא רע .שיאנק
 ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא רעלוֿפ טימ ךיוא רעבָא טָאה רע .עעדיא ןייז
 -עג ןוא ןגיואוועג םיא ,גנוניימ םמענעי טרעהעגסיוא טייקוויטקעיבָא
 רעבָא רע טָאה ,קיכיסּפ רעצנַאג ןייז טיול דגנתמ רעשיּפיט ַא .ןטסָאמ
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 וליפַא ןגָארטעגנײרַא יז ןוא טײקשיטנַאמָאר ךס ַא ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ

 .ןעלקיטרַא ןוא סעדער עשיטילָאּפ ענייז ןיא

 זיא רוטַארעטיל ןוא קיטסיצילבוּפ רעשידיא רעד וצ גָארטייב ןייז

 ןעוועג טינ ָאד ךיוא רע זיא ,קיטילָאּפ ןיא יו טקנוּפ .םיורג רעייז

 ,לַאטנעמַאדנוֿפ ןעוועג רעבָא זיא רע .ןגעוו עיינ ןוֿפ רעטערטסיוא ןייק

 רע .קיטכיזכרוד ןוא ןייר ןעוועג זיא ליטס ןייז .קיטכירֿפױא ,טסנרע

 "וצ ןייז ןוא ,שוח ןשיטעטסע ןטלקיװטנַא קרַאטש ַא טגָאמרַאֿפ טָאה

 -עגנָא טינ ךיז טָאה רע .קיטײזלַא ןעוועג זיא רוטארעטיל וצ גנַאג

 סעקשטעגיעדָאמ טַאהעג טנייֿפ טָאה ןוא ןעגנוטכיר עיינ רַאֿפ ןדנוצ

 טָאה ךַארּפש רעשידיא רעד רַאֿפ שוח ןייז .רוטַארעטיל רעד ןיא

 .שידיא ןוֿפ טייקנייש ןוא טייקנייר רעד ןגעוו גרָאז טריטקיד םיא

 .הצילמ רעטלטסניקעג ןָא ,ןטקעֿפע עקיליב ןָא ןעוועג זיא ךַארּפש ןייז

 ,שיגָאל ,רעלוּפָאּפ ,רָאלק ןעוועג זיא ןביירש ןייז ןוֿפ טלַאהניא רעד

 ,ןבעל ןטַאוירּפ ןיא טיײקשימעהָאב ןייז וצ ךוּפיהל .קידנּפעשסױא

 ,קידבשוימ ,טרעקרַאֿפ ,ןעוועג רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ןיא רע זיא

 "עג ןוא טײהנגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ השורי יד טיהעג ,וויטַאװרעסנַאק

 ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ םויק ןוא ךשמה ןקידרעטייוו ןגעוו טגרָאז

 -עג טלמַאזעג רע טָאה ָאד .ןגעמרַאֿפ-רוטלוק ןוא -ךַארּפש רעייז ןוֿפ

 יטרָאװטנַארַאֿפ טליֿפעג טָאה רע .גנוֿפַאשסקלָאֿפ ,תונורכז ,עטכיש

 יו טליֿפעג ךיז טָאה רע ,תורצוא-רוטלוק סקלָאֿפ םעד רַאֿפ טייקכעל

 .ןטקעטיכרַא ןוא רעיוב ,םירמוש ערעייז ןוֿפ רענייא

 .טייקנייש עכעלרעניא ךס ַא ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ טָאה קַאווטיל .א

 ןוא שיטעקסַא טבעלעג ןיילא .ןּפעלקוצ ךיז םיא וצ ןגעלֿפ עכעלטנגוי

 ןוֿפ טײקמערַא יד ןטַאררַאֿפ טלָאװעג טינ טלָאװ רע יו ױזַא ,םערָא

 ןֿפלעה וצ ןעוועג טיירג קידנעטש רעבָא רע זיא ,בוטש סעמַאמ ןייז

 טקיטומעג טָאה רע .טיונ ןייז ןיא דנײרֿפ ַא ןוא רבח א לעירעטַאמ

 ןעוו ,ןדירֿפוצ ןעוועג זיא רע .םירבח ענעדיישטנַאמוא ןוא עכַאוװש יד

 ןוא ,עדער 8 ,לקיטרא ןא טימ גלָאֿפרעד טַאהעג טָאה רבח ַא רענייז

 .גלָאֿפרעד םעד ןכיירגרעד וצ ןֿפלַאהעגטימ םענעי ןיילַא טָאה רע

 ןײלַא זיא רע .לעטשנָא ןשלַאֿפ ,עזַאּפ טַאהעג טנייֿפ טָאה רע רעבָא

 ערעדנַא ןוֿפ ךיוא סע טָאה ןוא ,רַאבלטימטוא ןוא קיטכירֿפױא ןעוועג

 .טראוװרעד
 -עג רע טָאה ,טײקנדירֿפוצמוא ,ורמוא ןקיטסייג ןקידנעטש ןיא

 עכלעזַא ליֿפיװ ,טסייוו רעוו .ןסָאלשעגנייא ךיז ןיא ,ליטש ןדייל טנעק

 ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע טייקרעטיב ןוא ןדייל עטסקינייוועניא

 !ןיירַא רבק ןיא

 ןייז ןיא סיורג .ןעוועג טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַא זיא קַאװטיל .א
 ןיא ,ןביירש ןוא ןדער ןייז ןיא ,רעטקַארַאכ ןוא טסײג ןייז ןיא ,ןבעל
 .טייקיטעט רעשיטסילַאיצַאסישידיא ןייז ןיא ,ןֿפַאש ןייז
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 ןכעלטנֿפע ןַא ןקירדוצסיוא בוח ןײמ רַאֿפ טלַאה ךיא

 טימ ןֿפלָאהעג רימ ןבָאה סָאװ ,םירבח ןא דנײרֿפ יד קנַאד

 .קַאװטיל .ַא ןגעװ ןלַאירעטַאמ ןוא ןעגנוזיײװגָא ,תוצע

 .ךנײרֿפ יד ןענײז סָאד --

 עינָאס ,ןַאמרעב .ל ,ןָאסנָארַא .רג ,ןיקרַא .ל ,ןרָאהגײא ךיוד

 ,רעגינ .ש ,רעללימ .8 ,סַאטיװעל .ש ,הניד עמיח ,ַאקסרוג

 .ַא ,טיילק המלש ,יקסרוס .9 ,ןַאמרָאק .ע ,ץיטשּפע רַאזַאל

 .ןאמלוש .װ ןוא ןעזײר

 'לןדנעמ .ש ןוא ןינַאכ .1ג םירבח יד קנַאד ןרעדנוזַאב ַא

 ןַאלֿפ םעד ןכעלקריװרַאֿפ ןֿפלָאהעג ןבָאה עכלעװ ,ןָאס

 ,ךוב ןוֿפ

 ןַאדזַאס .ש .ח



 ןטּפירש ענענילקענ || קַאוטיל .ַא





 "דנוב , רעד
 ןוא

 גנוגעוװַאב"רעטעברַאעשידיײ יד

 "דנוב , רעד

 1905 עשרַאו ןיא "דנוב; רעד

 רעקסנימ יד ןוא קסנימ

 ךעלזיירק יד

 שטיוועלַאכימ שונייב

 טרעקעל שריה

 תונורכז ךעלטיּפַאק

 יקסנילּפַאק .מ .י ןגעוו ןעגנורענירעד





 "דנוב , רעד

 דנובירעטעברא רעשידיא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1897 ןיא
 ."דנוב , רעד --- דנַאלסור ןוא ןלוּפ ,עטיל ןיא

 ענייז ,ןעוועג רעטעברא רעשידיא רעד זיא ןגיובעג ןעיירד ןיא
 "דנוב , רעד .טקוקעג טײהנגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ןטניה ףיוא ןבָאה ןגיוא
 טכיזעג ןטימ ,טיירדעגסיוא םיא טָאה רע ,טכיילגעגסיוא םיא טָאה
 רע טָאה טֿפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא ןוא .טעדנעוועג טֿפנוקוצ רעד וצ
 עקידנעטשלוֿפ ַא ,הלואנ ץיינ ַא ,ןזיוַאב ןרעטש ןדנעצנעלג ַא םיא
 םעד םיא טָאה רע ;קורד ןוא ןרערט ןָא טלעוו עיינ ַא ,גנוזיילרעד
 זומ ןעמ ןכלעוו וצ ליצ ַא זיא טָא :טגָאזעג ןוא ןזיוואב םזילַאיצַאס
 ןבעל םעד טרעוו זיא סע ןכלעוו רַאֿפ ,ליצ רעקילייה ַא ,ןבערטש
 .ןרעֿפּפָא וצ

 ,ןחישמ ףיוא ,טָאג ףיוא טֿפָאהעג טָאה רעטעכרא רעשידיא רעד
 ;טֿפָאהעג רע טָאה טייל עמורֿפ ןוא עטוג עלַא ףיוא ,ןדלישטָאר ףיוא
 רעד ןוא ןטֿפערק ענעגייא ענייז ףיוא רָאנ רע טָאה טֿפָאהעג טינ
 ,ףליה ןייד זיא ריד ןיא !ףָאה ךיז ףיוא :טגָאזעג םיא טָאה "דנוב ,
 םניא :טגָאזעג םיא רע טָאה ךָאנ ןוא !ריד ןיא רָאנ ןוא ריד ןיא
 ףמַאק ןיא !ןבעל רערעסעב ַא זיא ףמַאק ןיא ! ףליה ןייד זיא ףמַאק
 ןיא זיא גנוקיטכעראבכיילג !ךָאי ןשיטָאּפסעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב זיא
 םניא וטסעוו ,טֿפנוקוצ ןוֿפ לּפמעט םעד ,קילג ןטסערג ןייד !ףמַאק
 םנוֿפ ןייזטסואווַאב רעד זיא סָאד ,"דנוב, רעד !ןברעוורעד ףמַאק
 רעכלעוו ,לײז:רעיײֿפ רעד ,שאה:-דומע רעד ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידיא
 .ןטכױלַאב געוו ןייז ןוא ןעגנאגעג רעטעברא ןשידיא םעד רַאֿפ זיא
 ןענייז סָאד -- רעטעברַא רעשידיא רעדנֿפמעק רעד ןוא "דנוב , רעד
 -רעד טינ ןרעדנַא םעד ןָא םענייא טנעק ריא עכלעוו ,ןעמענ ייווצ
 .ןענָאמ

*'* 

 גָאטיסטעברַא רעד זיא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק רעד רעדייא
 ,רעיוהעגמוא ןעוועג דנַאלסור ןיא סםוחּת ןשידיא ןצנַאג םעד ןיא
 ירעד 18 ןוא 16 זיב רע טָאה רעטרע ליֿפ ןיא ,טינשכרוד חעש 4
 -- דעומה לוח ,טכַאנ וצ תבש ,בוט םוי ןוא תכש רַאֿפ טכענ .טכיירג

159 



 'סטעברַא רעד זיא טציא .רועיש ַא ןָא ,סָאמ 8 ןָא טעברַא ןוא טעברַא
 ַא .וליֿפַא 8 -- ןכַאֿפ ערעדנַא ןיא ,העש 10-9 ךעלטינשכרוד גָאט
 "דנוב , רעד ואוו .טייהנטלעז ַא זיא גָאט-סטעברא רעקידהעש ףלעווצ
 זיא ןטרָאד -- טגנַאלרעד טינ רע טָאה ואוו ןוא -- טגנַאלרעד טָאה
 לוח ןייק ,טכַאנ וצ תבש ןייק ,טעברַא-טכַאנ ןייק רעמ ןיוש ָאטינ
 ןבָאה תוריכש יד ןוא ,ןלַאֿפעג זיא גָאט-סטעברַא רעד .טעברא דעומה
 יד רַאֿפ זיא ןיול רעד עכלעוו ןיא ןכַאֿפ ָאד ןענייז סע ;ןביוהעג ךיז
 .ןרָאװעג טרעכעהעג טלּפָאד יו רעמ רָאי 0

 םנופ ןגיוא יד ןיא ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג רעמעברא רעד זיא סָאװ
 עג ,טגָאזעג "וד , םיא טָאה רע !טכענק 8 ,תרשמ ַא ? תיבה לעב
 ןפױא םיא רע טָאה ,טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,וליֿפַא ןגָאלשעג ,טלדיז
 .קידנקידירֿפַאב טינ ,רעירֿפַא קידנגָאזנָא טינ ,ןֿפרַאװעגסױרַא סָאג
 ןעוועג זיא רע .ןגיוא יד ןיא ךיז ייב לֿפש ןעוועג זיא רעטעברא רעד
 ןרעלק וליֿפַא רע טָאה ןריטסעטָארּפ ,ןקיירטש ןגעװ .הענכה טימ לוֿפ
 עטוג טסייה סָאװ ,תיבה לעב רעדעי טסייוו טציא .טגאועג טינ
 ,הענכה יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא טָאה רעטעברַא רעד .גנולדנַאהַאב
 -נַא ןוא ,ןקוק ןעמונעג ןשטנעמ ַא ףיוא יו ךיז ףיוא ןיילא טָאה רע
 טציא טָאה תיבה לעב רעד .ןעזרעד ןשטנעמ 8 םיא ןיא ןבָאה ערעד
 רע ןעק רעבָא ןטכַארַאֿפ ,לָאמא יו רעמ ליֿפ טנייֿפ רעטעברא םעד
 .םיא רע זומ ןטלַאה ןשטנעמ א רַאֿפ ,טינ ןיוש םיא

 ט ןעוועג זיא ףמאק רעד .ןבענעג ץלַא סָאד ךיז טָאה גנירג טינ
 8 ןעוועג זיא םָארטשךןקיירטש רעד .רעקיקענטרַאה א ,רעֿפרַאש
 -ָאּפ יד .טנָאמרעד סמרח עקילָאמַא ןבָאה ןטָאקיָאב יד .רעקיטכעמ
 טָאה ףמאק רעד ןוא ,ףליה וצ םיּתבה ילעב יד ןעמוק טגעלֿפ ייציל
 רעד ךָאד .ןלייצוצרעביא טינ ,תונברק ץלוֿפ ַא ,טסָאקעג תונברק
 טימ ךָאנ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק רעד .טגיזעג טָאה רעטעברַא
 ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "דנוב, רעד רעדייא ,רעירֿפ רָאי עקינייא
 רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עבלעז יד םיא ןבָאה ןביוהעגנָא ןוא
 ןטלַאהעגּפָא ןענייז ןגיז עטשרע יד ךיוא .טעדנירגעג "דנונ , םעד
 ןייז ןיא .ןעגנַאֿפנָא רָאנ ןעוועג רעבָא ןענייז סָאד .רעירֿפ ןרָאװעג
 -עגרעדנאנַאֿפ ףמַאק רעשימָאנַָאקע רעד ךיז טָאה טיירב רעצנַאג
 ."דנוב , רָאי 20 עטשרע יד ןיא רָאנ טלקיוו

 רעטעברַא עשידיא יד ייב ךיז טריֿפ ףמַאק רעשימַאנַאקע רעד
 ,עשיאעכיטס דנילב .קיסעמנַאלּפ ןוא טריזינַאגרָא סיואכרוד טעמּכ
 טעמּכ ןדיא ייב ןֿפערט ,ןסור יד ייב יוװ ,ןקיירטש עטריזינַאגרָא טינ
 ןקיירטש עטשרע יד ןיוש םוטעמוא ןרעוו קָאטסילאיב רעסיוא .טינ
 רעטעברַא ןשידיא םעד טָאה סָאד .ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא
 .ײטרַאּפ רעד טימ טּפינקרַאֿפ ,עיצַאזינאגרָא רעד ןיא ןגױצעגנײרַא
 ךיז ןעק רעטענרא רעשידיא רעד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד
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 ןבָאה 1909 זיב .ץיצַאזינַאגרָא ןא ןָא ףמשק א ןלעטשרָאֿפ טינ ללכב

 סנָאינוי ,סעיצַאזינַאגרָאײטרַאּפ יד טריֿפעג ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד

 רעבָא ,םנָאינוי ךיז ןדנירג 1909 עדנע ןוֿפ .ךעלגעממוא ןעוועג ןענייז

 -ַאגרָא רעשיטילָאּפ רעד טימ טנַאה ןיא טנאה ןעגנאגעג ןענייז ייז

 יָאוװער רעד רַאֿפ זיא ןכַאֿפ ןוא רעטרע ליֿפ ןיא יו ױזַא ןוא .עיצַאזינ

 ענעפָא ןבָאה וצ ךעלגעממוא טֿפָא ,רעווש ןעוועג ךָאנ 1917 ןוֿפ עיצול

 רעטרע ןוא ןכַאֿפ עכלעזא ןיא ץיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד טָאה ,סנַאינוי

 וליֿפַא ,רעמ ךָאנ .ףמַאק ןשימַאנַאקע םעד ךיז ףיוא ןעמענ טזומעג

 ןֿפור וצ ןעוועג רעווש ייז זיא ,סנָאינוי ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןטרָאד

 קיירטש ןדנעטיידַאב ןדעי רַאֿפ טגעלֿפ עיצַארטסינימדַא יד ; ןקיירטש

 ץעשידיא יד ןיא קיירטש םוצ ףור רעד טגעלֿפ .סנָאינוי יד ןכַאמרַאֿפ

 ןיא ןוא ;סעיצַאזינַאגרָאײײטרַאּפ יד ןוֿפ ןרעוו ןזָאלעגסױרא ןטנעגעג

 עסיורג ַא ןליּפש ןּפורג עשידנוב יד ןגעלֿפ ןטעטימָאק-קיירטש יד

 ;סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טינ לָאמנייק טָאה דנוב רעד ךָאד .עלָאר

 ףמַאק ןשימָאנַָאקע םעד טימ ןסירעגניה טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע

 -געטלַא םעד ןדניבוצנעמַאװצ טסואוועג קידנעטש טָאה רע .ןײלַא

 רע .ליצ ןשיטסילַאיצָאס ןסיורג םעד טימ ףמַאק ןשימָאנַאקע ןכעל

 ףמַאק רעשימָאנַאקע רעד זַא ,רעטעברַא יד טנרעלעג קידנעטש טָאה

 -גייא ןסיורג ןייא ןוֿפ ןטייז ייווצ ןענייז ףמַאק רעשיטילַאּפ רעד ןוא

 טָאה רע .ןעײרֿפַאב סָאלק-רעטעברַא םעד ףרָאד רעכלעוו ,ףמַאק ןקיצ

 -ַאיצָאס רַאֿפ ייז טָאה רע ,רעטעברא עשידיא יד טריזינַאיצולַאװער

 רַאֿפ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיא םעד טכַאמעג טָאה רע ,טכַאמעג ןטסיל

 עיצולָאװער יד ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאֿפ עקיטכיוו יד ןיֿפ םענייא

 טכַאמעג טיירג םיא רע טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןֿפורעגסױרַא

 ןעמוקעג זיא ץיצולָאװער יד זַא ןוא .ןענעגעגַאב וצ עיצולָאװער יד

 טָאה ,טרעדָאֿפעג ןענָאיגעל עריא ,ןֿפורעג רעדניק עריא טָאה יז ןוא

 ןוֿפ ןענָאֿפ עקידנרעטַאלֿפ יד טימ רעטעברַא עשידיא הנחמ ַא ריא

 סָאד ןבָאה ייז ןוא !ןעייג רימ !טיירג ןענייז רימ :טנגעגַאב "דנוב,

 רעטעברא עשידיא יד טָאה "דנוב , רעד !ןדלעה עשידיא יד ,ןזיװַאב

 ,ןבעגעג רעטרעוויגָאלש ייז טָאה רע .טײלגַאב עיצולָאװער רעד ןיא

 יו ןֿפמעק טנרעלעגסיוא ייז טָאה רע .ןזיוועג ןגעוו ,טלעטשעג ןליצ

 .ןדלעה יוװ ןברַאטש ,ןדלעה

 -רעה יד ןיא ,טומנדלעה רעטלא רעד טבעלעגֿפױא טָאה ןדיא ייב ,ָאי

 ינוה .טבעלעגֿפױא רע טָאה טַאירָאטעלַארּפ ןשידיא םעד ןוֿפ רעצ

 "עג טכענק 8 יו ,טָאה דיא רעד ,ןעגנַאגרַאֿפ ןענייז ןרָאי רעמרעד

 ;ןטלַאהעג חדמ עטסעב ןייז רַאֿפ רע טָאה ןגייווש ןוא ןדייל .טבעל

 ינוא ,סּפעש עמוטש ַא יװ ,רע זיא ,ןסָאגעג טולב ןייז ןעמ טָאה ןוא

 רָאי 20 .דנַאטשרעדיװ ןָא ,ףמאק ןָא ,ןלַאֿפעג טחוש ןוֿפ טנַאה ןרעט

 עטרעדנוה עכלעוו ,ןליֿפעגךןֿפַאלקש יד ןסירעגסיוא ןבָאה ףמַאקןסַאמ
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 יד ןענייז תודע .טצנַאלֿפעגניײא ןבָאה טֿפַאשטכענק עקידלודעג ןרָאי
 עשידיא יד ףיוא םירבק-רעדירב יד .סעדָא ןוא זדָאל ,עשרַאװ ןוֿפ ןסַאג
 רעד ,תודע ןַא זיא ץושי-טסבלעז רעד ,תודע ןענייז סמלוע-תיב
 ,עקיטולב ַא זיא סָאד ,ענַארָאבָאַָאמַאס יד ,ץוש:טסבלעז רעשידיא
 .עטכישעג רעשידיא רעד ןיא טייז עדנצנעלג א ,ענייש א רעבַא

 ןֿפױקרַאֿפ ,דלעה ַא יו ןברַאטש טנרעלעגסיוא ךיז טָאה דיא .רעד
 -טכַאלש ןיא טינ טלַאֿפ רע זַא םיחצור ענייז ןזייוו ,ןבעל ןייז רעייט
 םנוֿפ טרעוו רעסיורג רעד ןעוועג זיא םעד ןיא .המחלמ ןיא רָאנ ,זיוה
 טימ ױזַא טינ סיורג ןעוועג זיא ץוש-טסבלעז רעד .ץוש-טסכבלעז
 סָאװ םעד טימ ,טומנדלעה ןייז טימ יו ,ןטַאטלוזער עשיטקארּפ ענייז
 -וקַאב טרעוו ןסיורג ַא ערעדנַא ייב ןוא ןײלַא ךיז ייב טָאה דיא רעד
 19 טָאה עכלעוו ,ןדלעה עשידיא עקילָאמַא יד ןוֿפ המשנ יד .ןעמ
 רעלדנע ךיז רַאֿפ טָאה ,והּתה-םלוע ןיא טעשזדנַאלבעג רָאי טרעדנוה
 -עגֿפױא יז ןבָאה ןדלעה:רעטעברש עשידיא יד ,ןענוֿפעג טײברַא
 | .ןעמונ

 עג רעמעברא רעשידיא רעד זיא קיאעֿפ-סֿפמַאק רָאנ טינ ןוא
 רעֿפײר שיטילָאּפ ,רעלערוטלוק ,רעטלקיװטנַא ךיוא זיא רע ,ןרָאװ
 ,קיטקַאט ,םַארגָארּפ ,ײטרַאּפ :רעטרעוװ יד ןענייז טציא .ןרָאװעג
 טרעה ריא .סָאג רעשידיא רעד ףיוא ענעסעזעגיטלפ ןרָאװעג ףמַאק
 -ַאטעלָארּפ ,ףמַאק-ןסַאלק ןֿפירגַאב יד .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ייז
 ,ךשרּפש רעד ןיא רָאנ טינ ןײרַא ןענייז םזילַאיצָאס ,ײטרַאּפ עשיר
 רעד ןוֿפ רעצרעה ןוא ּפעק יד ןיא ףיט ,גנומיטש רעד ןיא ךיוא רָאנ
 ןשידיא 8 ןעניֿפעג ןטלעז ריא טעװ טציא .עסאמירעטעברא רעשידיא

 ןליֿפטימ טינ סנטסקינייוו םוצ לָאז רעכלעוו ,דנַאלסור ןיא רעטעברַא

 סױרַא טערט ײטרַאּפ עיינ 8 ןעוו טציא .ײטרַאּפ זיא סע רעכלעוו
 ,גנומיטש-סֿפמַאק עקיטרַאֿפ ַא ןיוש יז טניֿפעג ,ענעצס רעד ףיוא
 עשיטילָאּפ ןיא ןעלבירג וצ ,ןרעלקרַאֿפ וצ ךיז גנוגיינ עקיטרַאֿפ א
 ןעוועג זיא ױזַא טינ .טײקיאעֿפ-סנָאיצַאינַאגרָא עטיירג א ,ןגַארֿפ
 םנוֿפ רענגעגרָאֿפ יד ,םזילַאיצָאפ ןוֿפ ךעלעבלעווש עטשרע יד תעב
 ןענייז טלָאמעד .ןזיווַאב סַאג רעשידיא רעד ףיוא ךיז ןבָאה "דנוב,
 יז טָאה ןעמ ,ןעוועג דמערֿפ רעטרעוו עכעלנייוועג טנייה עלַא יד
 םלוע ןראֿפ ןעוועג ןענייז םוגרת .טנגעגַאב טָאּפש ןוא האנש טימ
 טָאה ץעיצַאזינַאגרָא ןא רַאֿפ .ןֿפירגַאב עטלצרָאװעגנייא ףיט טנייה יד
 טינ טָאה ןעמ ,טרעטיצעג ןעמ טָאה תונברק רַאֿפ ,טַאהעג ארומ ןעמ
 טָאה רעוו .ןֿפָאלשעג טָאה ןעמ ,טכַארטעג טינ טָאה ןעמ ,טרעלקעג
 -םיוא ןֿפלָאהעג םיא טָאה רעוו ? רעטעברַא ןשידיא םעד טקעוװעגֿפױא
 -טסואוואב ןשיטילָאּפ ןייז ,גנומיטש-סֿפמַאק עקיטציא ןייז ןטעברַא
 ? ךיז ןעלבירג וצ ,ןכוז וצ הדמ יד ןֿפַאשַאב םיא ייב טָאה רעוז ? ןייז
 וליֿפַא ןזומ רעֿפטנע סעד ,רעֿפטנע ןייא רָאנ ןַארַאֿפ זיא םעד ףיוא
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 "דנוב, רעד ןוא "דנוב , םנוֿפ רענגעגרָאֿפ יד :ןבכעגוצ םיאנוש
 ךיז ןבָאה ןקיטרַאֿפ םעלא ףיוא םיא ךָאנ .ןֿפאשַאב סע ןבָאה טסבלעז
 -ַאב ,ןעײטרַאּפ ךיז ןֿפור עכלעוו ,סעטקעס ןוא ןעייטרַאּפ ערעדנַא
 -- רֶע רָאנ ןוא "דנוב , רעד טָאה געוו םעד ןטָארטעגסױא -- ןזיוו
 | יי .טסנידרַאֿפ רעטסערג ןייז זיא םעד ןיא

2 

 סָאװ ,רעטעברא ןשידיא םנוֿפ טכַאמ יד טסקַאװ סע רעמ סָאװ
 ןוא רעמ ץלא רע טביוה ,ץיצַאזינַאגרָא ןייז טרעוװו סע רעקיטכעמ

 ַא ץלא רע טָאה ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא עלָאר א ןליּפש ןָא רעמ
 ןייז .ןטכיש עשיטַארקַאמעד עקימורא יד ףיוא םולֿפנייא ןרעסערג

 -רענע עשיטילָאּפ ןייז ; ףָאלש ןשיגרַאטעל רעייז ןוֿפ ייז טקעוו ףמאק
 .רעקיטסול-פֿפמַאק ןֿפוא רעייז ףיוא ,רעויטקַא ךיוא ייז טכַאמ עיג
 ָארּפ רעשידיא רעד ןוא ,עיצולָאװער עטשרע יד טמוק סע ןעוו ןוא
 ןַאד ,ןלָאר עטסקיטכיוו יד ןוֿפ ענייא ריא ןיא טליּפש טַאירַאטעל
 ףיוא ,ןָא ןביוא טרָא ןַא סַאג רעשידיא רעד ןיא ךיוא רע טמענרַאֿפ
 ,תולעּפתה סױרַא טֿפור הרובג ןייז ,ןקילב עלא טעדנעוועג ןענייז םיא
 עקיטולב ענייז ,רעצרעה עשיטַארקַאמעד-טכע ץלא ןיא ןעגנונעֿפַאה
 יו .ןענעכער עיצַאזינַאגרָא ןייז טימ ךיז ןזומ וליֿפַא טניײֿפױסַאלק
 ,"דנוב , םוצ ןעיצַאב טינ ךיז ןלָאז רעוט-ללּכ עשידיא יד ךעלטניײֿפ
 יז טםירש ןשיטילָאּפ א רַאֿפ סָאװ :םינ ייז ןענעק םיא ןרירָאנגיא
 טרעלק סָאװ ,ןרעוו רָאװעג רעירֿפַא ייז ןזומ ,ןעמענרָאֿפ טינ ןלָאז
 טגָאז סָאװ ,טַאירָאטעלָארּפ רעטריזינַאגרָא רעשידיא רעד םעד ןגעוו

 .,דנוב , רעד םעד ףיוא

 ץלַארּפ רעשידיא רעד טביוה ,סיֿפ יד ףיוא ךיז קידנלעטש ןוא

 ַא רַאֿפ סָאװ .ףױא ץיצַאנ עשידיא ץצנַאג יד ךיז טימ טַאירַאמ
 -ײדַאב עשיטילָאּפ א רַאֿפ סָאװ ,טאהעג ןבָאה גנוטיידַאב עשיטילַאּפ
 ןרַאֿפ רָאי 20 טימ דנַאלסור ןיא ןדיא ןבָאה טנעקעג ןבכָאה גנוט
 םינלדּתש רָאנ ,ןטעב םימחר רָאנ טנעקעג ןבָאה ייז :ענייק ? "דנוב ,
 עיצַאנ עשידיא יד ןעוו ןוא .ןֿפױקּפָא ךיז ןוא ןבעג ןיירַא די ןיא ,ןקיש

 א זיא יז ןעוו ,ןענַאטשעגֿפױא םיתמה-תיחּת עשיטילָאּפ טצעי זיא
 . ןשידיא םעד קנַאד ַא רָאנ סָאד זיא ,ןרָאװעג טֿפַארק עשיטילָאּפ

 טָאה רע עכלעוו ,עלָאר רעד קנַאד א ,טַאירַאטעלָארּפ ןטריזינַאגרַא

 -ַאמעלָארּפ םעד טימ .טליּפשעג גנוגעווַאב-סגנואיירֿפַאב רעד ןיא
 .סױױרַא ענעצס רעד ףיוא ץיצאנ עשידיא עצנַאנ יד זיא טַאיר

 עשידיא יד זיא ,טכאװרעד טָאה טַאירַאטעלַארּפ רעד רעדייא |

 רעד ןיא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסירעגּפָא ןעוועג ץנעגילעטניא ענעטירשעגרָאֿפ
 ןעוועג זיא יז ,ןֿפָאלשעג טָאה עסַאמ עשידיא יד :ןעגנַאהעג ןטֿפול
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 .ןשינעֿפרעדַאב עלערוטלוק ןָא ,טעוװערָאהרַאֿפ ןוא טרעגנוהעגסיוא
 -ץג טינ טעברַא ןייק ריא ייב זיא ץנענילעטניא רעוויטקא רעד רַאֿפ
 ןכוז קעווא זיא עוויטקא רעמ יד ,ערעזדנוא טנגוי עטסעב יד .ןעוו
 זיא ערעכאווש יד ;ןסאמ עשידיא טינ ערעדנַא וצ טעברא-סגנוֿפַאש
 רעשידיא רעד ןענַאטשעגֿפױא זיא'ס זיב .ןֿפָאלעג ןויצ ןיא םולח ןיא
 ןזיוועגנָא טָאה ןוא "דנוב , רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב ,טַאירַאטעלַארּפ
 טָא .ןסַאמ עדנֿפמעק עשידיא יד ףיוא ץנעגילעטניא רעשידיא רעד
 רעשידיא רעד ןזיועג טָאה רע !טעברַא ָאד טָא !ץַאלּפ רעד זיא
 געוו ןקיזָאד ןֿפױא ןוא .קלָאֿפ ןשידיא םעד וצ געוו םעד ץנעגילעטניא
 .ןעגנאגעג עלוֿפא ןענייז

 -רעה יד ןיא ןסָאנעגניירא רע טָאה םזילאעדיא םָארטש א ןוא
 -ץדיא רעקידרעסאו רענעי טינ זיא'ס ,עסאמ רעשידיא רעד ןוֿפ רעצ
 -רַאֿפ ,טײקלױֿפ יד טסיזרַאֿפ סָאװ ,ןעמיורט רָאנ טגנערב סָאװ םזיל
 -ץדיא רעוויטקא רעטנוזעג רעד זיא סָאד .טייקיטעט-טינ יד טרעֿפטנע
 ךיז ןביוה טנעה יד ,רעקרַאטש טסילֿפ טולב סָאד ןכלעוו ןוֿפ ,םזילַא
 ,םזילַאדעיא רעדנֿפַאש רעד ; טלּפָאטרַאֿפ ןרעוו ןטֿפערק יד ,רעקימומ
 עסיורג וצ טגנערב ןוא ןדנוברַאֿפ טײקיליװרעֿפּפָא טימ זיא רעכלעוו
 .םישעמ

 יי

 יד רַאֿפ ןיוש "דנוב, רעד טָאה טעברא עלערוטלוק עסיורג ַא
 -ַאב רע טָאה רוטלוק עשידיא קימש א .ןָאטעגֿפױא רָאי 20 עמטשרע
 עיצַאזינַאגרָא עשיטארקַאמעדילַאיצַאס יד זיא "דנוב , רעד .ןֿפַאש
 ןשידיא םעד ןָא טריר סָאװ ,ץלַא ןוא טָאיראטעלַארּפ ןשידיא םעד ןוֿפ
 רעטשרע רעד ןיוש .ךַאז עטנעָאנ-טולב ןייז זיא ,ןכלעזַא סלַא רעטעברַא
 ןוֿפ גנאגרעביא ריא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ טירט
 -רע רעקיזָאד רעד ןיוש ,עיצַאטיגַאןסַאמ וצ עדנַאגַאּפָארּפ-ךעלזיירק
 וצ .ךַארּפש עשידיא יד ןריוויטלוק טימ ןָא ךיז טביוה טירט רעטש
 "דנוב , רעד זַא ,ןייז הדומ ןזומ עלא ןוא ,ןדער שידיא ןעמ זומ ןדיא
 טכאמעג יז טָאה רע ,ךַארּפש עשידיא יד טעבראעגסיוא ךס א טָאה
 רַאֿפ טכַאמעג ןָאגרַאשזקרַאמ םעד טָאה רע .רעמַאזגױב ,רעכייר
 עכעלטֿפַאשנסיװ עטסנרע ןגעוו ןעק ןעמ רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש ַא
 ,ןעז ריא טעוװ ,רעטעברַא ןשידיא ןלעטימ 8 טימ טדער .ןדער םינינע
 .טקריוועג ךארּפש ןייז ףיוא טָאה "דנוב, ןוֿפ רוטארעטיל יד יו

 ןסַאמ עשידיא יד טנרעלעגסיױא טָאה "דנוב , רעד ,רעמ ךָאנ
 -ץרעטניא טסכעה רָאנ רעטעברַא עשידיא יד ןבָאה רעירֿפ .ןענעייל
 רַאנ ןבָאה םירֿפפ רכומ עלעדנעמ ;טנעיילעג ןענַאמָאר עטנַאס
 -עג עקיצנייא רָאנ ןבָאה ךעלטעלב סעצרּפ ;טנעיילעג םיליּכשמ
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 -לעוו ,רענעייל זיירק ןסיורג א ןֿפַאשַאב טָאה "דנוב, רעד .טנעייל

 רַאֿפ טָאה רע ןוא ,גנוטייצ ַא ןיא ,ךוב ןטוג ַא ןיא ךיז טקיטיונ רעכ

 ךעלטנגייא .ןֿפַאשַאב רוטארעטיל עיינ א רענעייל זיירק ןקיזָאד םעד

 זיירק רעיינ רעד .ןעגנַאגעג טנַאה ייב טנַאה ןסעצַארּפ עדייב ןענייז

 טָאה רע .רוטַארעטיל רעיינ רעד טימ ןעמַאזוצ ןסקָאװעג זיא רענעייל

 ןוא ןעגנוטייצ רעסיוא ,ןרושָארב ןוא רעכיב ךפ א ןבעגעגסױרַא

 ףיוא ,רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאפ עניײמעגלַא עצנַאג יד .ןלַאנרושז

 ןוֿפ טעברַא יד יז זיא ,שידיא ןיא ןַארַאֿפ דנַאלסור ןיא זיא יז לֿפיױװ

 ןרושָארב עקיצנייא רָאנ ןענעק ןעײטרַאּפ עקירעביא יד ."דנוב

 ,ןבעגוצ זומ ןעמ ."דנוב, ןוֿפ רוטַארעטיל יד סיוא ןצונ יז .ןליײצנַא

 "דנוב , םוצ טקעריד ןבָאה עכלעוו ,עסַאמ רעד רַאֿפ ןבאגסיוא ליֿפ זא

 ,םולֿפניײא ןטקעריד ןייז רעטנוא ןרָאװעג ןֿפַאשאב ןענייז ,טרעהעג טינ

 עכלעוו ,רוטַארעטיל רעכעלטֿפַאשנסיװ -רעלוּפָאּפ ןוֿפ ןטיבעג יד

 יַאבמוא ןַא ךיוא טציא ךָאנ ןענייז ,טרירַאב טינ טָאה "דנוב,, רעד

 .ןבילבעג דלעֿפ טעברַא

 ץלַא רעטייוו סָאװ ךיז טדניברַאֿפ רֶע ןוא טסקַאװ "דנוב, רעד

 רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו ,עפַאמ רעשידיא רעד טימ רעמ ןוא רעמ

 רע יו ךיילג ,םענייז טירט ןטשרע םייב .ןטיונ עריא טימ טנַאקַאב

 ןיא םַארגָארּפ ןויטַאגענ א סױרַא רע טלעטש ,טעדנירגעג טרעוו

 רע ,גנוקיטכערַאבכיײלג עכעלרעגריב טרעדָאֿפ רע :עגַארֿפןדיא רעד

 ןגעק ,קורד ןשידיא םעד ןגעק ןֿפמעק וצ ליצ ַא רַאֿפ ךיז טלעטש

 רעד .טינ רעבַא רע טביילב םעד ייב .טײקיזָאלטכער רעשידיא רעד

 ,עסַאמ רעשידיא רעד ןוֿפ גנומיטש עלַאנַאיצַאנ יד טמענ "דנוב

 יז טכױלַאב ,ןעגנושימוצ עשיטסיניוװָאש עלַא ןוֿפ סיוא יז טרעטיול

 טכער עכעלרעגריב ןוֿפ .טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס ןוֿפ

 עוויטיזָאּפ ןייז טֿפַאשַאב ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ יד וצ רעכיא רע טייג

 עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד --- עגַארֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא סַארגַארּפ

 .עימָאנַאטױא

* 

 ָאטעג ןוֿפ טַאירטטעלַארּפ רעשידיא רעד זיא "דנוב םעד טימ

 רעד ןיא ,ןײרַא ײמרַא-רעטעברַא רעכעלטלעוולא רעד ןיא ןוא סױרַא

 ירַאֿפ טרָא ןַא דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער

 ערעדנַא עלַא רַאֿפ רעטסומ א ןרָאװעג זיא עיצַאזינַאגרַא ןייז .ןעמונ

 יד טָאה לָאמנייא טינ .דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשירטטעלַארּפ

 ינַאג רעד רַאֿפ געוו א ןטָארטעגסױא עיטַארקַאמעדילַאיצַאס עשידיא

 ָאמעדילַאיצָאס עשידיא יד .דנַאלסור ןיא גנוגעוואב-רעטעברַא רעצ

 עדנַאגַאּפָארּפ-ךעלזיײרק ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא עטשרע יד ןענייז ןטארק
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 טנכערעג טרּפ םעד ןיא ךיז טָאה קיטקאט רעייז ןוא .טעברַאןסַאמ וצ
 רעד .דנַאלסור ןיא ןטארקַאמעד:לַאיצַאס עלַא רַאֿפ הרות ַא רַאֿפ
 ןבױהעגנָא עטשרע יד ןוֿפ רענייא טָאה טַאירָאטעלַארּפ רעשידיא
 ןוא רעירֿפ טעדליבעג ךיז טָאה "דנוב , רעד .יַאמ ןטשרע םעד ןרעײֿפ
 -רַאּפ רעדנעלסור ןיימעגלא יד ןדליב וצ ןֿפלָאהעגטימ רע טָאה רעהכַאנ
 -קינייוװעניא ןוֿפ רעטסומ 8 ןעוועג קידנעטש זיא "דנוב , רעד .ייט
 -לַאּפש ענייק ,גנורינַאיצקַארֿפ ןייק .ןילּפיצסיד ןוא טייהנייא רעטס
 טוטַאטס-ֿפנָאיצַאזינַאגרָא רעד .טריזינַאגרָאזעד טינ םיא ןבָאה ןעגנוט
 ןייז ףיוא טשרע ןרָאװעג טעבראעגסיוא ןצנַאג ןיא זיא "דנוב , םנוֿפ
 ןעמרָאֿפ-סנָאיצַאזינאגרָא יד ןענייז ךָאד ןוא ,רָאֿפנעמַאזוצ ןטעביז
 ןענייז ייז .עטסעֿפ ןוא עשינָאמרַאה ןעוועג קידנעטש "דנוב , םייב
 ןבָאה ןוא ןסקאװעגסױא ןענייז ייז ,ןביוא ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעג טינ
 -נעטמש ייז ןענייז םורַאד ,גנוגעװַאב רעד טימ ןעמַאזוצ טלקיװטנַא ךיז
 .גנוגעוואב רעד וצ ןעוועג טסַאּפענוצ טוג ױזַא קיד

 םנוֿפ עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד זיא "דנוב , רעד
 םעד טלעטשעגסיורא רעטשרע רעד טָאה רע .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיא
 ץענעגייא ןייז ןבָאה ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ רעשידיא רעד זַא ,ּפיצנירּפ
 דוצ ףרַאד ײטרַאּפ .ד .ס רעדנעלסור ןײמעגלַא יד זַא ,עיצַאזינַאגרָא
 -ַאגרָא .ד .ס עלאנָאיצַאנ עטקינײארַאֿפ ןוֿפ ןרעוװו טלעטשעגנעמאז
 רעד .ענעצלָאמשעגנעמַאװצ טינ רעבָא ,עטקינײארַאֿפ ,סעיצאזינ
 -ַאזינַאגרָא ןייז רַאֿפ ףמאק ןקיטֿפעה א ןטלאהעגסיוא טָאה "דנוב
 ײמרַאּפ רעדנעלסור רעד ןוֿפ םיא בילוצ זיא רע ;ּפיצנירּפ-סנָאיצ

 -ײארַאֿפ ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד טימ רעדיוו ךיז טָאה רע .סױרַא
 ןשידיא םעד ןוֿפ עיצאזינַאגרָא .ד .ס, רעד רַאֿפ םיא טָאה יז ןעוו ,טקינ
 ןבעג וצ םיא ןעוועג םיּכסמ טָאה יז ןעוו ,טנעקרענַא "טאירַאטעלַארּפ
 ןטייהנגעלעגנָא עטסקינייװעניא ענייז ןיא טייקידנעטשבלעז ץלוֿפ
 .םינינע-ײטרַאּפ עניימעגלא יד ףיוא סולֿפניײיא ןדנעגינעג ַא ןוא

* 

 סלַא םזידנוב רעד זיא עיצַאזינַאגרָא סלַא "דנוב , ןוֿפ רעקרַאטש
 טָאה "דנוב, רעד .גנוגעוואב-רעטעברא רעשידיא רעד ןוֿפ המשנ
 ,גנומיטש ןייז טלצרַאװעגנייא טָאה רע ,ןגעוו ענייז ןטָארטעגסיױא
 .גנאגךעקנאדעג ןייז עסאמ רעד ןוֿפ תוחומ יד ןיא טסערּפעגניײיא
 יד רעביא טיירב ןוא טייוו סױרַא טייג םזידנוב םנוֿפ סולֿפנייא רעד
 -ַאב רעטסעב רעד זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא סלַא ,"דנוב , ןוֿפ ןעמַאר
 ןײטשראֿפ ןעמ ליוו .ײטרַאּפןסַאמ עתמא ןא זיא "דנוב ,, רעד זַא ,זייוו
 ךיז ןעמ זומ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא "דנוב , ןוֿפ עלָאר יד
 -יסור רעד ןיא ןבָאה ןטנגעגיץענערג יד סָאװ עלָאר יד .ןכַאמ רָאלק
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 ;טנגעג עשיטלַאב יד ,ןלױּפ ,עטיל -- טליּפשעג עיצולָאװער רעש

 -ָאװער רעד ןיא דנַאלסור-םורד ןוֿפ עלָאר יד ןכַאמ רָאלק ךיז ןעמ זומ

 ,רימָאטישז ,םעדָא ,ועיאלָאקינ ,וועיק ,ווַאלסָאנירעטַאקעי :עיצול

 ןוא לדנַאה ןוֿפ ןרעטנעצ ןעוועג סע ןענייז בור סָאד .וועשטידרעב

 סָאד .גנורעקלעֿפַאב רעשירַאטעלָארּפ רעסיורג ַא טימ ,עירטסודניא

 זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןענָאיצַאנ טימ טעטש ןוא ןטנגעג ןעוועג ןענייז

 ץלַא .םזירַאצ ןוֿפ קיטילָאּפ עשירָאטַאקיֿפיסור יד רעווש ןלַאֿפעג

 יעברַא עשידיא יד ןבָאה זדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא .רעצעלּפ-רעײֿפ

 ַא טלָאװ ,ייז טינ ןעוו .עשילוּפ יד יו ,עלָאר אזא טליּפשעג רעט

 רעד ןוא קיאור ןעוועג גנורעקלעֿפַאברעטעברא רעד ןוֿפ טֿפלעה

 .טֿפלעה רעטייווצ רעד טימ ןעמוקעג טכערוצ רעטכייל טלָאװ םזירַאצ

 רעטעברַא עשידיא יד ןענייז טנגעג רעשיטלַאב רעד ןיא ןוא םורד ןיא

 יעדנַא ןביוה ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ ,ןווייה יד ,עטסקידוועריר יד ןעוועג

 קסניווד ,ענווָאק ,קסירב ,קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ענליוו :עטיל ןיא .ער

 רימָאטישז יו םורד ןוֿפ טעטש עכלעזַא ןיא ,טעטש ערעדנַא ליֿפ ןוא

 "נייא יד ןעוועג רעטעברא עשידיא יד ןענייז --- וועשטידרעב ןוא

 .רעיײֿפ ןרענָאיצולָאװער םעד לעה ןטלַאהעגֿפױא ןבָאה עכלעוו ,ץקיצ

 ָאװער וצ ןָאטעג ךס ַא ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןוֿפ ןטסידנוב יד

 ןבָאה ןטסידנוב יד ; רעֿפרעד עקימורא יד ןריזינַאגרָא ןוא ןריזינָאיצול

 1909 ןרָאי יד ןיא .רעטילימ ןיא עיצַאטיגַא ןַא טריֿפעג קידנעטש

 ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא .עיצַאטיגַא עקרַאטש ַא וליֿפַא --- 06 ןוא

 ןעײטרַאּפ ערענַאיצולָאװער עשידיא עלַא ןעוו ,1912 זיב 8 ןוֿפ

 טינ ןעמ טָאה ןעמָאנ רעייז וליֿפַא ןוא ,ןעגנַאגעג דנורג םוצ ןענייז

 ,עיצַאזינַאגרָא ןייז ןטלַאהעגנייא "דנוב, רעד טָאה ,טרעהעג טֿפָא

 ןיא ןסקַאװ טנָאקעג טינ טָאה רע ;סעיצידַארט ענייז ןטלַאהעגנייא

 זיא רע רעבַא ,ןרָאװעג רעלעמש וליֿפַא זיא זיירק ןייז :טיירב רעד

 דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב יד ןעוו ,1912 ןיא .ףיט רעד ןיא ןסקָאװעג

 רעדיוו "דנוב , רעד טביוה ,ךיז טקידנע שואי רעד ,רעקידעבעל טרעוו

 ;רעטעברַא עשידיא יד ןוֿפ סנָאינוי יד טיינַאב רע ;ּפָאק םעד ףיוא

 רע .סעטַאקךקנַארק ענעֿפַאשעגײינ יד ןיא לײטנָא ןסיורג א טמענ

 ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עשידיא יד ןשיוצ רעטשרע רעד זיא

 סָאד .שידיא ןיא עסערּפ-רעטעברַא ענעֿפָא ןא רעדיוו טֿפַאש סָאװ

 רעד טיג גירק ןוֿפ גנַאֿפנָא זיב 1912 ןוֿפ רעבָא ,תונברק ךס א טסָאק

 רעטעּפש ,לָאמ ןייא רעירֿפַא ,"טייצ יד, ןַאגרָא ןייז סױרַא "דנוב

 ןבעגוצסױרַא ןבױהנָא טיירג ןיוש זיא רע .ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ וליֿפַא

 1914 ןוֿפ גירק רעד טמוק ָאד רעבָא .שידיא ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא

 רעד ןוֿפ ,ללכב עסערּפירעטעברַא רעלַאגעל רעד ןוֿפ ףוס ַא טכַאט ןוא

 דנַאלסור ןיא טרעוו דלַאב ןוא .רעשידיא-טינ רעד ןוֿפ יו רעשידיא

 .שידיא ןיא גנוטייצ זיא טינ עכלעוו ןבעגוצסױרַא ןטָאברַאֿפ ןצנַאגניא
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 ץגַאג ןעו ,טייצ א ןיא ןעמוקעג זיא 1917 ןוֿפ עיצולָאװער יד
 טנגעג רעשיטלַאב רעד ןוֿפ ןוא עטיל ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ,ןלױּפ
 סָאװ ,ןטנגעג ץעשידיא יד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .ןשטייד יד ייב ןענייז
 ,ענליוו ןָא .עינילטטכַאלש רעד וצ טנעָאנ ןגיל ,דנַאלסור וצ ןרעהעג
 טוג ױזַא ,עגדָארג ,קסירב ,ענווָאק ,קָאטסילַאיב ,יוביל ,זדָאל ,עשרַאוו
 רעד ןיא טאיראטעלַארּפ רעשידיא רעד טָאה עגיר ןוא קסניווד ןָא יוו
 עיצולַאװער יד .עלָאר ןייק ןליּפש טנָאקעג טינ 1917 ןוֿפ ץעיצולָאװער
 ָאװער יד רעבָא .רעגרוברעטעּפ 8 ץלַא יו רעמ ןעוועג ללכב זיא
 דניק א ,עיצולָאװער רעטשרע רעד ןוֿפ דניק ַא זיא 1917 ןוֿפ ץיצול
 ןיא ,דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער רָאי 20 עטצעל יד ןוֿפ
 סָאד .עלָאר עדנטיײדַאב ַאזַא טליּפשעג טָאה "דנוב , רעד רעכלעוו
 ןבָאה ייז .דַארגָארטעּפ ןיא ןרענָאיצולַאװער יד טצַאשעגּפָא ןבָאה
 טימ טעטש עשידיא יד ,םוהּת רעד סָאװ ,עלָאר יד טצַאשעגּפָא ךיוא

 -רעטעברא רעד ןיא ןליּפש ךָאנ ןלעוװו ,עירטסודניא רעדנטיידַאב ַא
 עבושח ַא "דנוב , םעד ןבעגעג ןבָאה ייז ןוא ,דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב
 רעד ןיא .גנוטלַאװרַאֿפ רערענָאיצולָאװער רעד ןיא גנוטערטרַאֿפ
 ייווצ ןיירא ןעייג טַארןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא םנוֿפ ץעוויטוקעזקע
 ןיא טינ ,טקרעמַאב .ךילרע ןוא רעביל :"דנוב , ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 -רַאּפ עשידיא ערעדנַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ָאד ןענייז טאר ןיא :טַאר
 ןענייז ןטרָאד .טַאר ןוֿפ עוויטוקעזקע רעד ןיא רָאנ ;ךיוא ןעייט
 ןָאסמַארב .ל :ןעײטרַאּפ עשידיא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יירד רָאנ ןארַאֿפ
 ןוֿפ ךילרע ןוא רעביל ןוא עּפורג רעשיטַארקָאמעד רעשידיא רעד ןוֿפ
 -ןטיטסנָאק יד ןֿפורֿפױנוצ ףרַאד סָאװ ,עטימָאק רעד ןיא ."דנוב
 .שטיוװוָארַאטנַאק טסידנוב רעד ןַארַאֿפ זיא ,גנולמַאזרַאֿפ עדנריא

 ךָאנ ךיילג טָאה ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא ןוֿפ טאר רעד ביוא ןוא
 -ער עשירָאזיװָארּפ יד זַא ,טקריוועג ץיצולָאװער רעד ןוֿפ גיז םעד
 גנולמַאזרַאֿפ רעדנריאוטיטסנָאק רעד ףיוא ןטרַאװ םינ לָאז גנוריג
 -גנערגַאב עלַא ּפָא טֿפַאש סָאװ ,טערקעד ַא ןבעגסיורא ךיילג לָאז ןוא
 ןעיימש ללכב ןטסילַאיצָאס יד ןוא טַאר רעד ביוא ,ןדיא רַאֿפ ןעגנוצ
 -ץֿפָאה עטסערג יד ןבָאה רימ ןוא ,טכער-ןדיא רַאֿפ ןזייא ןוא לָאטש
 8 ןיא סָאד רימ ןבָאה ,ךיוא טכער עלַאנָאיצַאנ ןעמוקאב וצ ןעגנונ
 -עג ךס 8 טָאה רעכלעוו ,"דנוב , םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ סָאמ רעפסיורג
 רעטעברַא עטריזינַאגרָא עשיסור יד ןשיווצ ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןָאט
 .גנוקיטכעראבכיילג רעלוֿפ ןוֿפ קנַאדעג םעד

1917 

 יא

 ןוֿפ תולעמ עכעלרעניא רַאּפ 8 ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ליוו ךיא
 .רעטסומ ַא יוװ ,ןָאֿפ 8 ףיוא ייז ןבױהֿפױא ןוא "דנוב,
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 ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק "דנוב , םייב זיא ,קנעדעג ךיא טייוו יו

 ףיוא יו ,ךיז ףיוא ןקוק לָאז סָאװ ,דיחי ןב ןייק ,רעריֿפ רעקיצנייא

 םיא ףיוא ערעדנַא ךיוא ןלָאז ױזַא ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ סָאבעלַאב ַא

 ;עלאיגעלַאק 8 ןעוועג קידנעטש זיא דנוב ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד .ןקוק

 טָאה ףיוא ןביוא ןוֿפ .ּפעק רָאנ ,טַאהעג דנוב רעד טָאה ּפָאק ןייק םינ

 ָאמַארבא ,רעביל ,םעדעמ ןענייז רעריֿפ יד זַא ,ןטכוד טנַאקעג ךיז

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןטָארטעגסױרַא ןענייז סָאװ ,רענדער יד --- שטיוו

 טימ ןענייז ,ןתמא רעד ןיא .טײקכעלטנֿפֶע רעטיירב רעד ןיא דנוב

 רעטיירב רעד עכלעוו ,ערעדנא ךָאנ ןענַאטשעג הרוש ןייא ןיא ייז

 רערעמ ןעוועג זיא סולֿפניײא רעייז ןוא טנַאקעג קיניײװ טָאה םלוע

 טינ ןעוועג זיא רע רעבָא ,רענעעזעגמוא ןא ,רעטסקינייוװעניא ןַא

 "נעהנָא ,םענייא ייב ןריובעג טרעוו ןעקנאדעג ַא .קרַאטש רעקינייװ

 רענגעק ;רעביא סעּפע ןטייב ,וצ סעּפע ןביג ,ףיוא םיא ןּפאכ רעג

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ףוס לּכ ףוס טרעוו רע ןעוו ןוא ;םורַא םיא ןֿפײלש

 טרעוו רע ןוא רעטקַארַאכ ןלעודיווידניא םעד רע טרילרַאֿפ ,סולשַאב א

 .םנעמעלא רָאנ ,סמענייא טינ ןיוש זיא רע .גנוֿפַאש עוויטקעלַאק ַא

 ןוֿפ טנעה יד ןיא זיולב טינ טרירטנעצנַאק ךיז טָאה גנוריֿפנָא יד

 ןֿפורעג ןעמ טָאה עגַארֿפ רעקיטכיוו רעדעי ייב .טעטימָאק-לַארטנעצ

 זיא סָאד ןוא .רעוט עקיטרָא ענעעזעגננָא ןוֿפ גנוטַארַאב-ײטרַאּפ א

 .הילע ןַא זיא םע ןעמעוו ןבעג וצ טינ ,ןגעוו אצוי ןוֿפ טינ ןעוועג

 -לַארטנעצ ןרַאֿפ ןעוועג ןענייז ןעגנוטַארַאב עכלעזא ןוֿפ ןסולשַאב יד

 ידַאר עכלעזַא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה ייז ןדייס ,טַאבעג א טעטימָאק

 -ַאזוצ ַא ןֿפורֿפױנוצ טזומעג ייז בילוצ טָאה'ט זַא ,ןעגנורעדנע עלַאק

 רעמ סָאװ גנוריֿפנָא רעד וצ ןעיצוצ ןעזעג ןעמ טָאה ללכב .רָאֿפנעמ

 ,ןטנוא ןופ לוק םעד ןעמענרטֿפ רעכעלטייד סָאװ לָאז'מ ידּכ ,ןשטנעמ

 .ןסַאמ יד ןוֿפ

 ןיא ,דנוב ןוֿפ ןטעטימָאק ןיא ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 רעקיצנייא ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא זדנוא ייב -- סעיצקאדער

 רעדָא יירד ןוֿפ עיגעלָאק א ,עיצקַאדער א קידנעטש רָאנ ,רָאטקַאדער

 -עגסיוא רעטעּפש זיא רימ .ןרָאטקַאדער עטקיטכערַאבכיײלג רעמ

 םָא ןיא עטסקרַאטש סָאד .טעטימַאק-לַארטנעצ ןיא ןטעברַא וצ ןעמוק

 סָאװ ,תוירחַא ןוֿפ ליֿפעג עסיורג סָאד ןעוועג זיא סעיגעלַאק עלַא יד

 "נַאג רעד רַאֿפ ,םירבח ץנייז רַאֿפ טליֿפעג טָאה דילגטימ ןייא רעדעי

 טגָאזעג ךעלטנֿפע טָאה דנוב ןוֿפ רעריֿפנָא ןַא ביוא .עיגעלָאק רֶעצ

 רעד רָאנ ,סע טגָאז רע טינ זא ,טקנעדעג קידנעטש רע טָאה ,טרָאוװ ַא

 סָאװ םימ ,סָאד רָאנ ןגָאז ףרַאד רע ןוא ,דנוב ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ

 "עג רענייא זיא .ןייז םיּכסמ ןענעק ןלעוװ ענייז םירבח עקירעביא יד

 ןוא ןכָאװ ףיוא ןייז טגעמעג סע טָאה ,דנוב ןוֿפ תוחילש ןיא ןרָאֿפ
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 רעדָא ,עקירעמא ןיא יו ,טייוו ױזַא ןייז טגעמעג סע טָאה ,םישדח
 -גייק טרָא ןוא טייצ ןוֿפ טייקטייוו רעד ןיא רע טָאה ,עקירֿפַא-םורד
 ןֿפרַאד טעוװ רע ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ לָאמ
 טָאה רע סָאװ ,ץלא ןוֿפ ןובשחו ןיד א םירבח ענייז רַאֿפ ןבעגּפָא
 .ןָאטעג ןוא טדערעג

 -כרוד ,עסַאלב ןייק ןעוועג טינ רָאג ןענייז רעריֿפ ערעזדנוא ןוא

 ,טנַאלַאט טימ ןשטנעמ ייז ןשיווצ ןעוועג ןענייז סע .ןשטנעמ-טינש
 -רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ;טנעמַארעּפמעט טימ ,ץנַאלג טימ

 ,עטשרע יד ןליּפש וצ ,ןטסילָאס ןייז וצ ןליוו ןוא טיײקיאעֿפ טגָאמ

 .ךעלגעממוא ןעװעג סע זיא זדנוא ייב ,לדיֿפ עקיצנייא יד וליֿפַא

 ןטימ ןעמַאזוצ ןעגניז ןטסילָאס ערעזדנוא טנרעלעגסיוא ןבָאה רימ

 ןעוועג בור סָאד ןענייז סָאד ןוא .רָאכ ןוֿפ ןצענערגַאב ךיז ןזָאל ,רָאכ

 ןכַאמ ןבעל ןוויטַאריּפסנָאק ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ;עקיציה ןשטנעמ

 .עקיאור ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןעגנוציז ערעזדנוא .טציירוצ ןשטנעמ
 ןייז ךָאד זיא ןדעי ייב .שיט ןרעביא טּפָאלקעג ,ןעירשעג טָאה'מ
 ייב ןענייז גנוגעוװאב רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד רעבָא .רעייט גנוניימ

 -רַאה ַאזַא ןֿפַאשעג טָאה סָאד ןוא ,ץלַא ןוֿפ רערעייט ןעוועג ןעמעלַא

 -גנוניימ יד ןבָאה ןוא .ןענעגעגַאב ואוו ןטלעז טעוו ריא עכלעוו ,עינַאמ

 ןטַאבעד יד ,ףרַאש יוװ ןייז טגעמעג עגַארֿפ א רעביא ןטײהנדישרַאֿפ

 ןבָאה ,םולשַאב א ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא זיא םיוק ,קידמערוטש יו

 וליֿפַא ,עלַא ; זומ ַא רַאֿפ ,בוח ןקילייה ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא עלַא םיא

 טָאה סע .םיא ןגעק טמיטשעג ןוא טדערעג טשרָאקָא ןכָאה סָאװ ,יד

 ,רענייא זַא -- ןֿפָארטעג סע טָאה טֿפָא טינ -- ןֿפערט טנעקעג לָאמַא
 רַאֿפ ןעניֿפעג לָאז ,םולשַאב ןסיוועג ַא ןנעק טמיטשעג טָאה סָאװ
 ;גנוריֿפסיױא ןייז ןיא לײטנָא ןטקעריד ַא ןעמענ וצ םעווקַאב טינ ךיז

 -עגנָא ןֵא ןגעק ןטעברא לָאז ,טרעקרַאֿפ ןָאט לָאז רעצעמע זא רעבָא

 .ךעלגעטמוא ןיטולחל ןעוועג זיא סָאד -- םולשַאב םענעמונ

 ןביילקסיוא ןרָאֿפנעמַאזװצ ערעזדנוא ףיוא ןעמ טגעלֿפ 1917 זיב
 רָאנ ,ןעמרָאֿפטַאלּפ עשיטילָאּפ טול טינ טעטימַאק-לארטנעצ םעד
 ןעוועג זיא'מ .ןטאדידנַאק יד ןוֿפ גנורַאֿפרעד ןוא ןטײקיאעֿפ יד טיול
 ,ןרעהעג טינ לָאז טַאדידנַאק ַא גנוטכיר ַא רַאֿפ סָאװ וצ זַא ,רעכיז
 טייקנבעגרעביא רעצנַאג רעד טימ ןוא תוחוּכ עלַא טימ רע טעוו
 -עגנָא טָאה טייחרעמ יד סָאװ ,ןסולשַאב יד ןוֿפ טסייג ןיא ןטעברַא
 -סגנוניימ ערעזדנוא ןבָאה םזירַאצ ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןוא .ןעמונ
 ןייק ןגָארט טנַאקעג טינ ,טעברַא עצנַאג רעזדנוא יוו ,ןמײהנדישרַאֿפ
 ןוֿפ טעברא יד טרעוו ןָא 1917 ןוֿפ .רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ןטלוב
 ףרַאש טָאה רעדיוו םזינומָאק רעד ;שיטילָאּפ ץלַא יו רעמ דנוב
 -רעטעברא רעד ןוֿפ ןּפיצנירּפידנורג יד רעביא ןעגנוניימ יד טלייטעצ
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 ןלױּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .גנוגעוװַאב

 רעבָא .ןעמרָאּפטַאלּפ עשיטילָאּפ טול .ק .צ םעד ןביילק ןביױהעגנָא

 טּפַאכרַאֿפ טייהרעמ יד .ןריזירָאיַאמ ןוֿפ ךיז ןעמ טיה ןלַאװ יד ייב

 "נעצ ןיא טמוקַאב טייהרעדנימ יד ,גנוריֿפנָא עצנַאג יד טינ ךיז רַאֿפ

 רעד טיול ,טמוק ריא ליֿפיװ ,רעדילגטימ ליֿפױזַא טעטימָאק-לַארט

 .רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא טַאהעג טָאה גנוטכיר ריא סָאװ ןעמיטש לָאצ

 ןיא ץרָאּפָארּפ 8 ןעמ ףרַאד סָאװ :ןטכוד ךיז ןָאק ןטייוו רעד ןוֿפ

 סעיצקַארֿפ ײטרַאּפ ןייא ןיא םע ןעמ טנעקרענָא יו ?ײטרַאּפ ןייא

 -ַאג עטסעב יד סע זיא ײטרַאּפ ןייא ןיא אקווד רעבָא ? םידדצ ןוא

 ןכַאמרַאֿפ טימ ןוא -- ןריטסיזקע עכלעוו ןעגנוטכיר יד זַא ,עיטנַאר

 ןעלדנַאװרַאֿפ טינ ךיז ןלעוו -- ןֿפַאשּפָא טינ ייז ריא טעוװ ןגיוא יד

 סָאװ ,גנוטכיר יד זַא ,עיטנַארַאג עטסעב יד ;ןרעגַאל עכעלטנייֿפ ןיא

 רעד רַאֿפ ןכַאמ ןוא טייוו וצ ןכירקרַאֿפ טינ טעװ רעדור םייב טייטש

 עיטנַארַאג עטסעב יד -- ןייגוצטימ ךעלגעממוא גנוטכיר רעטייווצ

 רעד ןוֿפ טעברַאנעמַאװצ רעשינָאמרַאה ןוא טײקצנַאג רעד רַאֿפ

 .ײטרַאּפ

 -נוא ןוֿפ טעטירָאטױא םעד טיהענּפָא ןבָאה רימ קרַאטש יו ןוא

 ךיז ףיוא ןוא ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה רענייא רעדעי !עיגעלָאק רעזד

 -רעד לָאמַא טגעלֿפ סָאד .טעטימָאק-לַארטנעצ ןצנַאג ןוֿפ עדרעוו יד

 דָארויב ַא דילגטימ ַא טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןעוועג .םזימַאק זיב ןייג

 ןוא 1909 ןיא רעוט עקיטרָא יד .רָאטַאטקנוּפ רעסיורג ַא ןוא טַארק

 לָאטַא :ןריזינָאריא ןגעלֿפ ייז ןוא טאהעג ביל טינ םיא ןבָאהד 6

 רע טנָאמרעד גנולצולּפ רָאנ .לכיימש ַא טוט ןוא ךיז רע טסעגרַאֿפ

 רע טלַאהַאב ,טעטימָאקילַארטנעצ ןוֿפ דילגטימ ַא זיא רע זַא ,ךיז

 ךיא ...ןרעטש ןפיוא ןשטיינק ןָא טיצ ןוא לכיימש םעד ךיג ףיוא

 עמַאיל 8 ףיוא ןעוועג עילמָאה ןיא ךיא ןיב 1910 גנילירֿפ ןיא קנעדעג

 ךורב רעטסואווַאב רעד ךױא טרָאד ןעוועג .םירבח עטנעַאנ ןוֿפ

 ןבָאה .רעסערֿפןטסידנוב ןוא ץעווָארקסיא רענעזעוועג ַא ,רענּפלָאטס

 יָארקסיא ַא יו ,עדער ַא ןטלַאהעג בָאה ךיא : סַאּפש ַא טכַאמעג רימ

 יּפלָאטס ןוא ,"םזילַאנָאיצַאנ, ןייז רַאֿפ דנוב םעד טריקַאטַא סָאװ ,ץעוו

 יד טריקַאטַא םָאװ ,טסידנוב ַא יװ טרעֿפטנעעג רימ טָאה רענ

 .טכאלעג קיטומטוג טָאה םלוע רעד .עיצַאלימיסַא רַאֿפ "ַארקסיא,

 "רעד ,עשרַאװ ןיא ןיוש ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא בָאה ךיא זַא רעבָא

 קרַאטש רע זיא ,טַאטשנעזייא-ןידוי רבח ןרעטלע ןיימ םעד ןגעוו טלייצ

 ריא טָאה סַאּפש ןיא וליֿפַא ,עמַאיל ַא ףיוא וליֿפַא : ןרָאװעג סעּכ ןיא

 בָאה ךיא ...דנוב ןגעק "ַארקסיא, ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןדער טרָאטעג טינ

 טלעוו רעד ףיוא ןיוש ךָאד זיא "ַארקסיא, יד :טהנעטעגנייא םיא טימ

 ײטרַאּפ רעשיסור רעד טימ טקינײארַאֿפ ךיז טָאה "דנוב,, רעד ,ָאטינ

 ןידוי רבח ...זדנוא טימ טציא ךיז טלדניײרֿפ רענּפלָאטס ךורב ןוא
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 ימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ טנעגא ןַא ,ריא :עקינייז סָאד ייב ןבילבעג זיא
 .ךיוא םזימָאק לָאמ8 ןעוועג ,ַאי ...ןָאט טרָאטעג טינ סע טָאה ,טעט
 רעקיזָאד רעד טינ םשה ךורב טלעֿפ ,ןעוט ןשטנעמ סָאװ ,ץלַא ןיא
 -טנעצ ןוֿפ עדרעוו יד ךיוה ןגָארט סָאד טָאה ללכב רעבָא .טנעמעלע
 -נזַאב םישעמ ןוא רעטרעוװו ערעזדנוא ןבעגעגוצ טעטימָאק-לַאר
 .גָאװ ערעד

 עסיורג ַא טליֿפעג קידנעטש טָאה דנוב ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ עצנַאג יד
 טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ ,רעדילגטימ עסַאמ רעד רַאֿפ תוירחא עשירָאטסיה
 .טאירַאטעלַארּפ ןשידיא ןרַאֿפ ,גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ

 ךיז רימ ןבָאה ,סולשַאב ןקיטכיוו זיא טינ ןכלעוו ןעמעננָא םייב
 רעשיטילַאּפ רעד טימ ןוא ןּפיצנירּפ ערעזנוא טימ זיולב טינ טנכערעג
 רימ ןלעוו יצ ,םעד טימ טנכערעג קרַאטש ךיוא ךיז ןבָאה רימ ;עיצאוטיס
 עשידיא עסַאמ רעטיירב רעד רַאֿפ ןרעלקרעד ןענעק טירש רעזדנוא
 ןבָאה תועט א רעסעב :טגָאזעג לָאמַא וליֿפַא טָאה םעדעמ .רעטעברַא
 .םיא ןָא געוו ןקיטכיר ןֿפױא ןייג רעדייא ,טַאירַאטעלָארּפ ןטימ

 ןיא ,1906 גנילירֿפ ןיא ,דנוב ןוֿפ ץנערעפנַאק רעט7 רעד ףיוא
 "דנוב , רעד לָאז יצ ,ץגַארֿפ יד טלדנַאהַאב טָאה'מ תעב ,גרעבמעל
 רעשיטארקַאמעדילאיצַאס רעדנעלסור רעד טימ ןקינײארַאֿפ קירוצ ךיז
 -ץדָאֿפ ענייז ןוֿפ לייט א זיולב ךָאנ טיג יז םגה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא
 ךיז ןבָאה ןעמיטש יד ןעוו ,טנעמָאמ א ןעוועג זיא -- עלַא טינ ,ןעגנור
 טימ טָאה ,םעדעמ ,רעציזרַאֿפ רעד ןוא ךיילג ףיוא ךיילג טלייטעצ
 רעד ףיוא רעדָא טייז ןייא ףיוא ןגעוװרעבירַא טֿפראדעג םיטש ןייז

 -מיטשאב 8 טגָאזעגסױרא ןטאבעד יד ןיא ךיז טָאה םעדעמ .רערעדנַא
 -ץגּפָא ךיז רע טָאה טונימ רעשיטירק רעד ןיא רעבָא ,גנוניימ עט
 טינ ךיז ףיוא טָאה רע ;ןגעק טינ ןוא רַאֿפ טינ טמיטשעג טינ ,ןטלַאה
 רעטסערג רעד ןוֿפ עגַארֿפ 8 זא ,תוירחא ערעווש ַאזַא ןעמענ טלָאװעג
 רעקיצנייא ןייז ןוֿפ טייהרעמ ַא טימ ןרעוו טזיילעג לָאז טייקיטכיוו
 ןייז רַאֿפ סעּכ ןיא ןעמעדעמ ףיוא ןעוועג ןענייז םירבח עקינייא .םיטש
 זַא ,טרעכיזרַאֿפ ןבָאה ערעדנַא ךס ַא רעבָא ;"טײקנסָאלשטנַא-טינ,
 שרעדנַא ךיוא ייז ןטלָאװ ,טרָא סמעדעמ ףיוא ןייז ןעוועג ןלָאז ייז ןעוו
 זדנוא ייב ...ןָאט טינ שרעדנַא ןָאק טסידנוב רעתמא ןֿא, .ןָאטעג טינ
 -ַאּפ טָאה לֵאֿפ רעכעלנע ןַא ..."ןסולשאב ןייק ןײרַא טינ ןעמ טּפַאכ
 -נָאק רעטכא רעזדנוא ףיוא ,1910 טסברעה ןיא ,גרעבמעל ןיא טריס
 טכער ןוֿפ גנורעדָאֿפ רעזדנוא ןרילומרָאֿפ טֿפרַאדעג טָאה'מ .ץנערעֿפ
 -קַארּפיטקעריד ןייק טַאהעג טינ טָאה גנורילומרַאֿפ יד .ור-תבש ףיוא
 -ַאב עלעיּפיצנירּפ עסיורג 8 טאהעג רעבָא טָאה יז ;גנוטיידַאב עשיט
 ,ךיילג ףיוא ךיילג טליימעצ ןעמיטש יד ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא .גנוטייד
 םעד ןוֿפ םיטש רעד טימ ןרעוו טזיילעג טֿפרַאדעג טָאה עגַארֿפ יד ןוא
 ,ךיז טכוד ;ןעוועג זיא סָאד רעוו ,יונעג טינ קנעדעג ךיא --- רעציזרָאֿפ

1712 



 ןטלַאהעגּפָא ךיוא לָאמ םעד ךיז טָאה רעציזרָאֿפ רעד .ןידוי רכח זַא

 : .ןעמיטש ןוֿפ

 טלדנַאהַאב ךיז טָאה סע תעב ,ןלױּפ ןיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ןוא

 יד וצ ןלַאװ יד ןיא ןעמענ לײטנָא "דנוב, רעד לָאז יצ ,עגַארֿפ יד

 ימָאקילַארטנעצ ןוֿפ טייהרעמ יד זיא -- טינ רעדָא תוליהק עשידיא

 יד ןוֿפ גנוטַארַאב א ןֿפורעגֿפױנוצ טָאה'מ .לײטנָא ןגעק ןעוועג טעט

 ןענַארַאֿפ זיא סע זא ,קיטנעק ןעוועג זיא ןטַאבעד יד ךָאנ .רעטרע

 ןסָאלשַאב טֿפרַאדעג טָאה לעמרָאֿפ .לײטנָא ןגעק טייהרעמ עניילק 8

 ינייא רעבָא טָאה'מ .טינ לײטנָא ןייק ןלַאװ יד ןיא טמענ'מ זא ,ןרעוו

 ,סעיצַאזינַאגרָא עניילק ןוֿפ ןטאגעלעד ןענייז רענגעק יד זא ,ןעזעג

 ,ענליוו ,עשרַאװ יװ טעטש עכלעזַא ןטערטרַאֿפ רעגנעהנָא יד ןוא

 ןטָארטרַאֿפ שיטקַאֿפ טָאה ןטַאגעלעד טייהרעמ ַא .קָאטסילַאיב ,זדָאל

 -רעדנימ עלַאמרָאֿפ יד ןוא ,"דנוב, ןוֿפ רעדילגטימ טייהרעדנימ א

 עשיטקאֿפ 8 ךיז רעטניה טַאהעג טָאה גנוטַארַאב רעד ףיוא טייה

 -רעבירַא לָאז רעוו ?ןעמ טוט סָאװ .סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא טייהרעמ

 -נעצ ןוֿפ רעדילגטימ יד ? עלַאער יד יצ טייהרעמ עלַאמרָאֿפ יד ,ןגעוו

 .טכער-םיטש טָאהעג גנוטַארַאב רעד ףיוא ןבָאה טעטימָאק-לָארט

 ןוא עגַאל יד ןעװעטַאר וצ ידּכ זַא ,ךיז ןשיווצ טכַאמעגּפָא יז ןבָאה

 ןוֿפ רעדילגטימ ענעי ןלָאז ,סולשַאביײײטרַאּפ ןתמא ןַא ןגָארטסױרַא

 ןוֿפ ןטלַאהּפָא ךיז ,לײטנָא ןגעק ןענייז סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 ףיוא .ןעמיטש ָאי ןלָאז ,לײטנָא רַאֿפ ןענייז סָאװ ,יד ןוא ,ןעמיטש

 טייהרעמ יד .לײטנָא רַאֿפ טייהרעמ א ןעמוקאב ךיז טָאה ןֿפוא אזַא

 ;ןברק ַא טכַארבעג ָאד ןבָאה טעטימָאקילַארטנעצ ןוֿפ רעדילגטימ

 טּפַאטעגנָא ןבָאה ייז רָאנ יו לייוו ,ןָאטעג ןרעג סע ןבָאה ייז רעבָא

 ,עסַאמ רעד וצ רעטנעענ ןעייטש עכלעוו ,רעטרע יד ןוֿפ גנוניימ יד

 ייז ןוא ײטרַאּפ רעד ןוֿפ עיניל עתמא יד ןרָאװעג רָאלק ייז רַאֿפ זיא

 .ןטערטוצּפָא ריא ןוֿפ ןביולרעד טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה

 רעד ןוֿפ םזיטָאירטַאּפ רעד ואוו ,ײטרַאּפ ןייא ךָאנ טינ סייוו ךיא

 טינ ןָאק ךיא ."דנוב , םייב יו ,ךיוה ױזַא ןייטש לָאז ץיצַאזינַאגרָא

 ןוֿפ טלוק ןטימ ןבעגּפָא קרַאטש "דנוב , ןיא ךיז לָאז'מ זַא ,ןגָאז

 .ןרוגיֿפ עראדנעגעל ןעוועג ןענייז רעסָארג ןוא םעדעמ .ןענַאזרעּפ

 -ַששעג טינ ייז רע טָאה ,ייז ןגעק ןעוועג זיא רעצעמע ןעוו רעבָא

 רעדָא םעד ןֿפײרגנַָא טגעמעג טָאה'מ .ןֿפירגעגנָא ףרַאש ןוא טעוועג

 ןוֿפ דובּכ םעד ןרירנָא טרָאטעג טינ טָאה'מ ;רעריֿפ ןטכילַאב םענעי

 : ךַאווש וצ ָאד זיא "טרָאטעג טינ, קורדסיוא רעד .עיצַאזינַאגרַא רעד

 ךעלגעמ זיא ךָאז ַאזַא זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ רָאג ךיז טָאה'מ

 .ןביולרעד וצ ךיז

 רעדעי זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא "דנוב, ןוֿפ םזיטָאירטַאּפ רעד

 רעטסערג ןייז רַאֿפ ןוא בוח ןקילייה ןייז רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רענייא
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 םעד ןוא טכַאמ יד ןרעסערגרַאֿפ לָאז סָאװ ,ןילא ןָאמ וצ החמש
 ןעוועג זיא טסידנוב רעיירטעג רעדעי ןוא ; "דנוב , ןוֿפ שזיטסערּפ
 "דנוב , םעד ןטיחרַאֿפ וצ יבא ,ןדיינש זדלַאה סץעד ןזָאל ךיז טיירג
 ױזַא טינ טָאה גנוקידיײלַאב עכעלנעזרעּפ .דובּכמוא ןוא ןדָאש ןוֿפ
 .ץיצַאזינַאגרָא רעד רַאֿפ גנוקידיילַאב ַא יוװ ,ןַאטעג ייוו קרַאטש

 ַא ,ןילּֿפיצסיד רעכעלרעניא ןייז טימ טנַאקַאב זיא "דנוב , רעד
 ףיוא ואוו ,קלָאֿפ ַא -- ןדיא ייב טייקנטלעז ץסיורג ַא זיא סָאװ ךַאז
 זיא רענייא רעדעי ןוא ןעגנוניימ 12 ןארַאֿפ ןענייז ןשטנעמ 10 עדעי
 -םיד יד ןוא .םיא ייב רָאנ זיא תמא רעצנַאג רעד זַא ,רעכיז-ןזייא
 עג ןייק טינ ,עמרַאזַאק א ןוֿפ טינ ןעוועג "דנוב , ןיא זיא ןילּפיצ
 ...?ןעגניווצ וצ ןצעמע טכַאמ טַאהעג רימ ןבָאה ןעוו .ענעגנואווצ
 עכלעוו ףיוא ,תוחוּכ יד .עקיליויײרֿפ ַא ןעוועג זיא ןילּפיצסיד רעזדנוא
 -רַאּפ ןוא תוירחא ןוֿפ ןליֿפעג יד :ןעוועג ןענייז ,ןטלאהעג ךיז טָאה יז
 טָאה רעכלעוו ,טנעמעצ רעד ןעוועג זיא סָאד .םזיטָאירטַאּפ-ײט
 עגסיורַא יז טָאה ןוא ץיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןטלאהעגנעמאזוצ
 ייז -- םזיטָאירטַאּפײטרַאּפ ןוא תוירחא .ןסיזירק עלא ןוֿפ ןגָארט
 םענרעזייא םענעטלַאהעגסיוא םעד ןדימשסיוא ןֿפלָאהעג סָאד ןבָאה
 ךרוד ןגָארטעגכרוד טָאה "דנוב, ןוֿפ עידרַאװוג עטלא יד ןכלעוו ,ןליוו
 םערוטש ןוֿפ ןטנעמָאמ ךרוד ,טעברא רעכעלגעטלַא רערעווש רעד
 .עיצקאער רערעטצניֿפ ןוא

 -נייא ןוואורּפ ןלעוו סָאװ ,עכלעזַא ןעניֿפעג סיוועג ךיז ןלעוו
 יז ןמז לֹּכ רָאנ טוג ןעוועג זיא "דנוב , רעד זַא ,םלוע םעד ןדער
 םיא ןוֿפ ךיז טָאה ,קעווא ןענייז ייז זַא ןוא ןעוועג םיא ןיא ןענייז
 ,ןשטנעמ סָאד ןענייז בור סָאד .הניכש ערענָאיצולָאוװער יד ןָאטעגּפָא
 יז יו ,טײקילעֿפוצ אזא טקנוּפ יז רַאֿפ ןעוועג זיא "דנוב , רעד סָאװ
 םוטעמוא ןוא קידנעטש ללכב ןענייז סָאװ ןשטנעמ ,"דנוב , ןרַאֿפ

 ןצנַאג ןיא ןענָאק ןוא ןטרָאד ןייז ןענָאק ,ָאד ןייז ןענָאק ייז : קילעֿפוצ
 רעייז ןעיײּפשאב ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,רעקיניצ יד ןוא .ןייז םינ
 רעזדנוא ןלעוװ ,רעֿפמעקטימ ןוא םירבח ענעזעוועג ערעייז ,ןטכענ
 ,ייז וצ ליֿפ ךיא סָאװ ,לקע ןצנַאג ןטימ .ןעיײּפשַאב טלּפָאד "דנוב,
 ןבָאה ןשטנעמ זַא .תונמחר רערעטיב ַא טייל יד טָא ףיוא ךָאד זיא
 -יניצ יד ןוֿפ רענייא טָאה טָא .ץכעייּפש יו רעוועג רעדנַא ןייק טינ
 ץטָאלב זיא םיא ייב זַא ,ןעוועג הדומ ןֿפָא ךיז גנַאל טינ ָאד רעק
 ןזָאל .רעוועג עקיצנייא יד עטָאלב זיא םיא ייב זַא ,רעוועג א ךיוא
 רעייז םימ ןוא עטָאלב רעייז ןיא עקילעֿפוצ ןוא רעקיניצ יד רימ
 רימ ןכלעוו ףיוא ,שטנעמ ַא ,ןיגלָא טמוק סע ןעוו רעבָא .עטָאלב
 -ץגֿפױנוצ ןצנַאג ןיא ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג גנַאלךןרָאי ןבָאה
 -ייוו טימ טינ -- ןֿפָא טציא טרעלקרעד רע ןוא ,"דנוב , ןטימ טבעוו
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 -ָאיצולָאװער רָאי 20 יד זַא -- טײקידרעֿפָאה ןימ 8 טימ רָאנ ,קָאט
 -- ןבעל ןייז ןוֿפ סיוא רע טקעמ ,םזינומָאק ןראֿפ סָאװ ,טעברא ערענ
 .טייקיניזטכייל רעכעלביולגמוא ַאזַא ףיוא ןרעדנואוו רָאנ ךיז ןעמ ןָאק
 ,טעברא ןייז ןוֿפ רָאי קיצנַאװצ עטשרע יד סיוא טציא טקעמ רע ביוא
 ןֿפרַאד טינ םורַא רָאי א ןיא טעוװ רע זַא ,רעכיז רע זיא סָאװ טימ

 עקַאט רָאי 90 יד ךיז ןזָאל ןוא ?ךיוא רָאי 8 עטצעל יד ןקעמסיוא
 ײֿפעג רע טעוװ ,קינייוװעניא ךיז ייב ןָאט ךוז 8 רע לָאז ?ןןקעמסיוא
 ןיא ךָאנ טבעל ,טקעמעגסיוא טָאה רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ךס א זַא ןענ
 עכלעוו רַאֿפ ,ענייז ןטייז ערעסעב יד וצ רשֿפא טרעהעג סָאד ןוא םיא
 ךיז טניֿפעג רע ןכלעוו ןיא ,רעגַאל םעד ןיא רעייט םיא טלַאח'מ
 ןקיזָאד םעד ייב טגיל ...םזידנוב רָאי 20 יד ןקעמסיוא ?טציא
 זַא ,ףיט רעד ןיא ןעלצרָאװ ןָא ,ףיוא ןביוא ןוֿפ ױזַא ץלַא ןשטנעמ
 .ןביולג טינ ךיז טליוו סע ? ןרַאשּפַארט סע רע ןַאק ,רָאנ ליוו רע ןעוו
 םעד ןעײרשרַאֿפ וצ לטימ 8 רעדָא ץזַאּפ 8 רָאנ זיא סָאד ז8 ךעלגעמ
 ...רשֿפא ןוא .המשנ ןייז ןיא ףיט ךָאנ טכעל סָאװ ,ןסיוועג ןשידנוב
 ...םיא ןענעק רימ יוװ ,רעסעב ךיז ךָאד ןָאק רע ?סייוו רעוװו

 םעד ּפָא טֿפָא ױזַא זדנוא ןגָאז רענגעק ןוא םיאנוש ערעזדנוא
 קיביײא ףיוא ןבָארגַאב "דנוב , םעד ןיוש ןעמ טָאה לָאמ לֿפיװ .ןבעל
 ףיוא ,םיאנוש סיעכהל וצ ףיוא טבעל "דנוב , רעד ןוא ,קיבייא ןוא
 טביוה'מ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .טאיראטעלַארּפ ןשידיא םעד ןוֿפ קילג
 יד זַא ,ןמיס ַא ךיא בָאה ,טיומ רעזדנוא ןגעוו ןדער וצ ןָא רעקרַאמש
 -רעד'מ רעמ סָאװ ןוא .ןבעל רעזדנוא קַאטייװ רעמ טימ ןליֿפ רעדייר
 -רעד יד זַא ,ךיא ןיב רערעכיז ץלַא ,טײקכַאװש רעזדנוא ןוֿפ טלייצ
 העש יד -- ןטלָאװ רימ ןעוו .חוּכ רעזדנוא רעקרַאטש ןליֿפ רעלייצ
 ןוא םיאנוש יד ןטלָאװ ,ןברָאטשעג ןתמא רעד ןיא --- ןייז טינ לָאז
 ערעטיב טימ טניײװַאב זדנוא דײרֿפ רענעטלַאהַאב טימ רענגעק
 "דנוב, רעד רעבַא .טלעטשעג זדנוא ךָאנ הבכצמ עסיורג ַא ,ןרערט
 רעשידיא רעד טֿפמעק ןוא טכעל סע ןמז לּכ ןבעל טעװ רע ןוא טבעל
 .טַאירַאטעלַארּפ

 ןוֿפ עיצַאזינַאגרַא ענעֿפָא יד ואוו ,דנַאלסור-ןטעװַאס ןיא וליֿפַא
 ןיא ןטכַאמש םירבח עטסעב ערעזדנוא ואוו ,טקיטשרעד זיא "דנוב;
 ןוא ריביס ןוֿפ תומוקמ ענעֿפרָאװרַאֿפ עטייוו יד ןיא ןוא סעמרוט יד
 רעד זַא ,ןגָאלק וצ ףיױא טינ ךיז ןקעסוועי יד ןרעה ,ןאמסעקרוט
 םעד ןטָארטעצ ,ךיז טכוד .ןעייר ענעגייא ערעייז ןיא טבעל םזידנוב
 .םזידנוב םעד ןֿפמעקַאב דנַאנַאכָאנ זומ'מ ןוא ,"דנוב,

 רעד ןיא לטעלב עשידיא ַא ןבירשעגניירַא טָאה "דנוב , רעד
 טָאה רע ,גנוגעװַאב-רעטעברא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ עטכישעג
 ןיא .עמכישעג רעשידיא רעד ןיא לטעלב עטיור ַא ןבירשעגניײרַא
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 ןכרוד רע טָאה קלָאֿפ ןשידיא ןטלַא םנוֿפ ןרעדָא עטרַאדרַאֿפ יד
 רעד זיא "דנוב , רעד .טולב עסייה עגנוי ןסָאגעגנײרַא טַאירַאטעלָארּפ
 ןוֿפ תישארב רעד ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ תישַארב
 -קע "דנוב , רעד ואוו ,רעדנעל יד ןיא .רוטלוק-ןסַאמ רעשידיא רעד
 -רע ט ע ב ר א ע ש יד י א י ד םויה דע רע זיא ,טריטסיז
 -ואוושעצ עניילק רָאנ ןענייז ,םיא רעסיוא סָאװ .ג נו ג עוו ַא ב
 .ךעלֿפײה עץנעמ
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 |905 עשרַאװ ןיא דנוב רעד

 -רעטעּפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1917 רַאורבעֿפ ןוֿפ עיצולָאוװער יד
 -רַאֿפ ַא 8 ןעמוקַאב ןיוש יז דנַאל עצנַאג סָאד טָאה ןטרָאד ןוֿפ ןוא גרוב
 דנַאל ןצנַאג ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1909 ןוֿפ עיצולָאװער יד .עקיט
 טנַאקעג ריא ןבָאה דנַאל ןצנַאג םנוֿפ ןעגנוגנערטשנָא יד רָאנ ןוא
 עיצולָאװער יד .רעבָאטקָא (ןטס30) ןט17 ןוֿפ ןוחצנ םעד וצ ןֿפלעהרַאֿפ
 .געט רָאּפ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוחצנ ןסיורג ריא ןטלַאהעגנָא טָאה 1917 ןוֿפ
 טַאלב טנקירטרַאֿפ א יוװ ,ןײלַא ךיז ןוֿפ יו ןלַאֿפעג זיא םזירַאצ רעד
 םישדח ןיינ טרעדָאֿפעג טָאה 1905 ןוֿפ עיצולָאװער יד .טסברַאה ןיא
 -רַא ןוֿפ סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןקיירטש :סעקַאטַא עטגנערטשעגנָא
 עכעלרעהֿפיואמוא ןא ,ףרָאד ןיא ןעורמוא-םירעיוּפ ,טָאטש ןיא רעטעב
 ,המודּכו טנגעג ןשיטלַאב ,זַאקװַאק ,ןלוּפ ןיא גנוגעווַאב עקידנזיורב
 טָאה רעכלעוו ,רעבָאטקָא ןוֿפ קיירטש םענײמעגלַא ןסיורג םעד זיב
 -טולב יד ,ןענַאבנזייא יד םרעדנוזַאב ןוא רעדילג ץלַא טריזילַארַאּפ

 ַא רָאנ טכארבעג ךָאד טָאה ןוא הכולמ רעסיורג רעד ןוֿפ ןרעדָא
 עשירעטילימ יד בילוצ .ןוחצנ ןקידנעטשלוֿפ ןייק טשינ טייוו ,ןזייוולייט
 ךיז טָאה ךארק ןלעיצנַאניֿפ ןבילוצ ןוא ןַאּפַאי טימ גירק םניא תולּפמ
 םיא ןזָאל טשינ -- קיטכיוו ןעוועג זיא סע ןוא ; ןרָאלרַאֿפ םזירַאצ רעד
 זיא סע ;ןטנַאק ןוא ןקע עלא ןוֿפ םיא ןריקַאטַא רדסכ ,ךיז וצ ןעמוק
 ,לקניוו ןייא ןיא ןָא ךיז ןביוה סָאװ ,ןשינעעשעג זַא ,קיטכיוו ןעוועג
 םוטעמוא ןוא דנַאל ןוֿפ ןעלקניוו עלַא ןיא ןגָארטרעביא ךיילג ךיז ןלָאז
 ץלַא םזירַאצ םורַא גניר םעד ןכַאמ ,גנַאלקּפָא ןויטקַא ןֵא ןעניֿפעג
 רעדייא ךָאנ ּפַאלק-טױט ןטצעל סעד םיא ןבעג ןוא רעגנע ןוא רעגנע
 .טנַארֿפ ןוֿפ ןעיימרא ענייז ןעגנערבוצקירוצ ןזייוַאב טעװ רע

 עלָאר עסיורג ַא ןליּפש טזומעג ןבָאה עיצולָאװער ןימ ַאזַא ןיא
 .ןסערק טנייה ייז טֿפור'מ יו רעדָא ,ןטיבעגידנַאר ענעֿפורעג-ױזַא יד
 ןוא קורד ןלַאנָאיצַאנ ןטסרעוװש םנוֿפ ןטקנוּפ ןעוועג ךָאד ןענייז סָאד
 -ֿפױא טלמַאזעגנָא ץלַא יו רעמ ךיז טָאה סע ואוו סרעטנעצ רעבירעד
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 ןיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ךיוא ךיז טרעלקרעד טימרעד .לַאירעטַאמ-סייר

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיא םנוֿפ עלָאר יד זיא עיצולָאװער רעטשרע רעד

 "ידיא רעד ןוֿפ טנעצָארּפ רעד רעדייא ,רעסערג ךרע ןא טשינ ןעוועג

 יד ןשיוװצ עטסטקירדעג יד ,ןדיא יד .דנאל ןיא גנורעקלעֿפַאב רעש

 ןרענַאיצולָאװער םעניימעגלא םעד ןיא ןבעגעגניירַא ןבָאה ,עטקירדעג

 ,זדָאל ,עשרַאװ ןיא ביוא ןוא ,טעּפמיא ןקרַאטש רעדנוזַאב א םָארטש

 רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןעוועג ןדיא ןענייז סעדָא ,וועיק ,קָאטסילַאיב

 ,ענדָארג ,ענוװָאק ,ענליוו ןיא ייז ןענייז ,עסַאמ רערענָאיצולָאװער

 ערעסערג ערעדנא ךס א ןיא ןוא וועשטידרעב ,לעמָאה ,קסנימ ,קסניווד

 יד ןעוועג ,ןטיבעגידנַאר יד ןיא סרעדנוזַאב ,טעטש ערענעלק ןוא

 .עיצולָאװער רעד ןוֿפ תוחוּכ עקיצנייא

 ץיצולָאװער רעטשרע רעד ןוֿפ ןמיס רעלעודיווידניא ןייא ךָאנ ןוא

 ןעוועג טלַאמעד זיא םזילַאיצָאס ןיא ןעגנוטכיר עלַא רַאֿפ .דנַאלסור ןיא

 דָארּפ רעד זיא רעריֿפ רעד ןוא חוּכ רעטסוויטקַא רעד םגה זַא ,רָאלק

 ,עיצולָאװער עזאושזרוב עשיטילָאּפ א זיולב ךָאד יז זיא ,טַאירַאטעל

 טלָאמעד זיא ןענינעל ייב וליֿפַא .עלַאיצָאס ,עשיראטעלָארּפ ןייק טשינ

 טגָאזעגכָאנ טָאה יקצָארט ןייא .ןעוועג טשינ ןירעד קֿפס םוש ןייק

 עשיסור יד ,ךעלגעמ זיא סע זַא ,גרובמעסקול ַאזָאר ןוא ןסואוורַאּפ

 לָאז יז ,עקידנרעוד-גנַאל ַא ,עטנענַאמרעּפ ַא ןרעוו לָאז עיצולָאװער

 "ער עלַאיצָאס ַא ןעמוקרעטנוא טעוו סע זיב ,גנַאל ױזַא ןעיצרַאֿפ ךיז

 יָאוער עשיסור יד טעװ טלָאמעד ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןיא עיצולָאװ

 טָאה רענייק רעבָא .עלַאיצָאס ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ךיוא עיצול

 יד סָאװ ,ןבַאגֿפױא יד ןוא ,ןעמונעג טינ טסנרע גנוניימ עקיזָאד יד

 ןענייז ,טלעטשעג טייצ רענעי ןיא ךיז ןבָאה ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ .ד .ס

 עקיטיונ עלַא טימ ,עיטַארקָאמעד ַא ןיא דנַאלסור ןעלדנַאװראֿפ : ןעוועג

 טימ ,םעיצַאנ עטקירדעג יד רַאֿפ גנוקיטכערַאבכיײלג טימ ,ןטײהיײרֿפ

 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא סָאװ ,גנוריגער א טימ ,טכערילאו םענײמעגלַא

 ;דרע םימ םירעױּפ יד ןגרָאזַאב שרעדנַא יצ ױזַא ;טנעמאלרַאּפ ןרַאֿפ

 -סטעברַא ןקידהעשי-טכַא ןֵא ,ןצעזעג-ץוש עטיירב רעטעברא יד ןבעג

 -עג טָאה עיצולָאװער רעד ןוֿפ ךַאז יד .גנורעכיזרַאֿפ עלַאיצַאס ,גָאט

 ןוֿפ גנולקיוטנַא רעד רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עטיירב ןֿפַאש : ןייז טלָאז

 רצ םעד ךרוד ןוא טֿפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק רענרעדָאמ רעד

 רַאֿפ ןעניוועג ,םזילַאיצָאס ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבַא יד ןטיירג

 -ַאגרַא ןוא ףמַאק רעייז רַאֿפ טײהײרֿפ רעמ סָאװ ןסַאמ-רעטעברַא יד

 ײמרַא יד ןטיירגוצוצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג םורַא ױזַא ןוא ,עיצַאזינ

 .עיצולַאװער רעלַאיצָאס רעקיטֿפנוקוצ רעד ןוֿפ

 -ַאב ןבָאה עיצולָאװער רעטשרע רעד ןוֿפ ןטנעמַאמ עדייב יד טָא

 ןיא ללכב קיטקַאט ןייז יו ,ןלױּפ ןיא "דנוב, ןוֿפ קיטקַאט יד טמיטש

 ולָאװער ןעוועג זיא עבַאגֿפױא עטשרע רעזדנוא .95 ןקידמערומטש
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 עטסֿפיט יד גנוגעווַאב רעד ןיא ןעיצניירַא ,ןסַאמ עשידיא יד ןריזינָאיצ
 .גנוגערֿפױא רעקידנזיורב ןוֿפ דנַאטשוצ ַא רדסּכ ןטלַאהנייא ,ןטכיש
 עשידיא יד ךיז ןבָאה געט-ראונַאי יד ןיא .ןַאטעג רימ ןבָאה ױזַא ןוא

 -עגּפָא ויטקַא ןלױּפ ןוֿפ רעטרע ערעדנַא ןוא זדָאל ,עשרַאװ ןוֿפ ןסַאמ
 :גרוברעטעּפ ןיא ראונַאי ןטניינ םנוֿפ ןשינעעשעג יד ףיוא ןֿפור
 -סױרַאןסַאג עסיורג ךרוד ;קיירטש םעניימעגלא ןַא ךרוד ןֿפורעגּפָא
 ןעמוקעג ןיב ךיא .רעטילימ טימ ןסיוטשנעמַאזוצ ךרוד ,ןעגנוטערט
 -ָארט יד ךָאנ ןענייז ,רָאונַאי ןט14 רעדָא ןט13 םעד עשרַאוו ןייק
 ףיוא ןענייז .ךרַאמ ןוא טולב טימ טקעלֿפַאב ןעוועג עקיזד ןוֿפ ןרָאוט
 ןעוועג ןטֿפעשעג יד ןסַָאג עשידיא עשינכש ןוא ענשטינַארג ,עיבַאשז
 -רַאֿפ רעטערב טימ ,ןכָארבעגסױא רעטצנעֿפ ערעייז ןוא ,ןסָאלשעג
 ,טקידנעעג ךיז טָאה קיירטש רעשיטילָאּפ רעסיורג רעד ןעוו .ןגָאלש
 יד .ןקיירטש עשימָאנָאקע עניילק ךס ַא ףיוא ןטיבעצ ךיז רע טָאה

 -ָאקע ערעייז טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןכַאֿפ ענעדיישרַאֿפ ןוֿפ רעטעברַא
 -גנַאל ךָאנ ןבָאה ןקיירטש עזייוולייט יד טָא : ןעגנורעדָאֿפ עשימָאנ
 רעדָא ןקידנעטשלוֿפ ַא טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה ןוא טרעיודעג גנַאל
 .קיירמש ןשיטילַאּפ רעדעווטעי ךָאנ ןעוועג זיא ױזַא .ןוחצנ ןזייוולייט
 ףיוא םורק ןקוק זדנוא ןוֿפ ךס ַא ןגעלֿפ טייצ רענעי ןיא : קנעדעג ךיא
 סָאד ןבעגוצקעווא ןעוועג טיירג ןעמ זיא טשרָאקָא ! שטייטס .םעד
 ןעמ טלקערבעצ טציא ןוא ךַאז רעניימעגלַא רעסיורג רעד רַאֿפ ןבעל
 ענלצנייא ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ ענעשָארג ףיוא עיגרענע ערענָאיצולָאװער יד
 | ...ןכַאֿפ

 יד טצַאשץענּפָא קיטכיר טשינ ןבָאה ענעדירפוצמוא יד רעבָא

 -קַאֿפ טָאה ,גנולקערבעצ ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד .ענַאל
 -ַאנָאקע יד :עיגרענע ןוֿפ גנולמַאז ערעסערג ץעיינ ַא טכַארבעג שיט
 ןעגנירדוצניירא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג זדנוא ןבָאה ןקיירטש עשימ
 ץלַא גנוגעואב רעד ןיא ןעיצנײרַא ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא
 ןסקאוװעג רעטעּפש זיא םעד ךרוד ןוא ,ןטכיש ערעטייוו ןוא ערעטיירב
 .ןקיירטש עשיטילָאּפ יד ןוֿפ חוּכ רעד ןוא גנַאֿפמוא רעד

 -סױרַא עשראוו ןיא רימ ןבָאה רָאי ןוֿפ םישדח ףניֿפ עטשרע יד רַאֿפ
 טנזיוט 12 זיב 10 וצ ענייא עדעי ,סעיצַאמַאלקַארּפ ץקיטכיוו 12 ןזָאלעג
 יד רעטנזיוט יד ןיא טײרּפשרַאֿפ רימ ןבָאה םעד ץיוד .ןרַאלּפמעזקע
 טלָאמעד ךיז ןגעלֿפ ייז) טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ סעיצַאמַאלקָארּפ
 טנייה .(דנוב ןצנַאג ןרַאֿפ ןרַאילּפמעזקע טנזיוט 120-100 ןיא ןקורד
 ןטַאשרַאֿפ טושּפ ןבָאה רימ -- ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא ,ןרושָארב
 עקיזד ףיוא עזרעב רעזנוא ףיוא .רוטַארעטיל עלאגעלמוא טימ עשרַאװ
 רעטנזיוט ןייגכרוד ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ןגעלֿפ ןסַאג עשינכש יד ןוא
 ,עצרוק עכעלטע ןטלַאהּפָא לָאמ סעדעי ןטרָאד ןגעלֿפ רימ .ןשטנעמ
 םלוע רעד טגעלֿפ ,ןקַאזָאק ןעמוק ןגעלֿפ סע זַא .ןעגניטימ עקידנעילֿפ
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 רעדיוו ןיוש רע זיא םורַא טונימ א ןיא ןוא ןטײרּפשעצ ךיז ןיע ףרהַּכ

 ןריקַאטַא טּפָא ץנַאג ןגעלֿפ ןקַאזָאק יד .ןרַאוטָארט יד ףיוא ןעוועג

 .ןבעגעגנייא טשינ ייז ךיז טָאה יז ןטכינרַאֿפ רעבָא ,עזרעב רעזדנוא

 יטנַא טלעטשעג ךיז ןבָאה ערעזדנוא ןעוו ,ןלַאֿפ ןעוועג ןענייז סע

 .ןרעװלָאװער טימ וליֿפַא ,סנקעטש ענרעזייא ,רענייטש טימ ,ןגעק

 רעטסנרע ץנַאג 8 ןעמוקעגסױרַא סָאג עלימ רעד ףיוא זיא ינוי ןיא
 .טיובעג עץדַאקירַאב א וליֿפַא ןבָאה ערעזדנוא ןוא ,סיוטשנמעזַאוצ
 רימ ,זדנוא וצ ןעמוק טעוװ עפסַאמ יד זיב ,טראוועג טשינ ןבָאה רימ
 ,ןקירבַאֿפ ערעסערג יד רעביא ןייג ןגעלֿפ רימ .ריא וצ ןעגנאגעג ןענייז
 תבש .גניטימ ןצרוק ַא ןטלַאהּפָא ןוא טעברַא יד ןסייררעביא ןסייה
 ןוא םינינמ ,ןזיולק ,ןלוש יד רעביא ןייג רימ ןגעלֿפ ירֿפ רעד ןיא
 טייצ עטשרע יד .ןענוװַאד ןתעב סעדער ןטלַאה ןטרָאד ןוא ךעלביטש
 טזומעג טָאה רענדער רעד ןוא ךעלטנייֿפ ןענעגעגַאב זדנוא ןעמ טגעלֿפ
 סָאװ ,ןרעװלָאװער טימ ןשטנעמ רָאּפ ַא ןוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא ןעמוק
 ןזָאל טשינ ,ריט רעד ייב ןייטש עדער ןייז ןוֿפ טייצ עצנַאג יד ןגעלֿפ
 עידומ ןוא ןענעבנגסורַא ךיז ןצעמע ןזָאל טשינ ,ןֿפױלעצ ךיז םלוע םעד
 טניואוועגוצ זדנוא וצ ךיז ןעמ טָאה לסיבַא רעטעּפש .יײצילַאּפ רעד ןייז
 -ַאב עטלַא יװ ןענעגעגַאב ,זדנוא ףיוא ןטרַאװ ןיוש טגעלֿפ'מ ןוא
 .דניירֿפ יו ,עטנַאק

 םניא ייס ןשינעעשעג עקיטכיוו עלַא ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיז ןבָאה רימ
 ןעוועג זיא המחלמ יד .דנַאל ןוֿפ ןבעל םענײמעגלַא םניא ייס ,ןקיטרַא
 ןדיא ךס ַא .םלוע ןכעלרעגריב םעד ייב וליֿפַא ,רעלוּפָאּפ טשינ רעייז
 טשינ ,עיצַאזיליבָאמ רעד ןוֿפ ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה ןטסירק ןוא
 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעװעשרַאװ ןוֿפ זיירק םניא .ךיז טלעטשעגוצ
 .ו טניואוועג ןטרָאד ןבָאה .ןעוועג טשינ רָאג עיצַאזיליבָאמ ןייק זיא
 זיוש זיא עיצַאזיליבָאמ יד ואוו ,ןטנגעג ערעדנַא ןוֿפ ענעֿפָאלעגנָא ךס
 .ײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה 1905 בױהנָא ןיא .ןרָאװעג טרעלקרעד גנַאל
 .4וװ ןיא עיצַאזיליבָאמ ַא ןרעוו טרעלקרעד טעוו דלַאב זַא ,גנַאלק ַא

 )גנָא יד ףיוא ןוא רעניואוונייא רעװעשרַאװ יד ףיוא .זיירק רעוועש
 ֿפױא ןַא טזָאלעגסױרַא דנוב רעד טָאה .דחּפ ַא ןלַאֿפעג זיא ץענעֿפָאל
 ןסַאמ יד ןֿפורעג טָאה רע ואוו !"הטיחש רעד וצ טשינ טיינ , : ףור
 ילץעוו ,טירש רעטסיירד 8 ןעוועג זיא סָאד .ןריזיליבָאמ ןזָאל טשינ ךיז
 ןזָאלעגסױרַא ןבָאה ןֿפורֿפױא עכעלנע .גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה רעכ
 -יגער יד ביוא ןוא ;סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד ךיוא
 -עשרַאװ ןיא עיצַאזיליבָאמ ןייק טָאה ןוא ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה גנור
 יד טַאהעג גנוקריוו עסיוועג ַא ָאד טָאה ,טרעלקרעד טשינ זיירק רעוו
 .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןוֿפ ץיצַאטיגַא

 ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טלָאמעד זיא דנוב ןוֿפ טעטירָאטיױא רעד
 ,רעטעברא יד ייב זיולב טשינ ,סיורג רעיוהעגמוא ןעוועג ןלױּפ ץנַאנ
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 ,ץנעגילעטניא ןוא רעגריבניילק עסַאמ רעסיורג רעד ייב ךיוא רָאנ
 ,גנוניישרעד עשיטסימ 8 סעּפע ףיוא יו ,טקוקעג םיא ףיוא טָאה'מ
 "רעד ןעמעלַא ,ןעגנַאלרעד ץלא ןָאק רע .גנונעֿפָאה ןוא קערש טימ
 טרָאװ סָאד ...ןעּפעשטרַאֿפ טשינ ךיז ןעמ רָאט "דנוב , ןטימ .ןכיירג
 יו טקריוועג טָאה לּפמעטש ןייז :לעֿפַאב 8 ןעוועג זיא דנוב םנוֿפ
 טָאה סָאד ןעוו ,גנוקידיילַאב ַא ואוו ,הלוע ןַא רָאנ ואוו .זָאנּפיה ַא
 'רעטעברא רעד טימ טשינ תוכייש םוש ןייק טַאהעג טשינ וליֿפַא
 םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא -- ץיצולָאװער רעד טימ טשינ ,גנוגעווַאב
 -ָאסבַא ןוֿפ רעגערט םעד וצ יוװ ,לַאנובירט ןטסכעה םעד וצ יו ,דנוב
 זיא סָאד .ןקידײטרַאֿפ לָאז רע ,ןשימנײרַא ךיז לָאז רע ,רשוי ןטול
 ענעי ןיא דנוב ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא רעבָא :שיראדנעגעל ןעוועג
 -עג ןוא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,סקיטכעמ םעּפע ןעוועג זיא ןרָאי
 -רַאֿפ טָאה טייז ריא ןוֿפ עדנעגעל יד ןוא ;עדנעגעל עקיזָאד יד טזייּפש
 ."דנוב , ןוֿפ טכַאמ יד טלּפָאד

 -כעט דנַאטשֿפױא םעד ןטיירגוצ זַא ,ןטלַאהעג טָאה "דנוב , רעד
 ןוֿפ טנעמָאמ ןיא .ךעלגעממוא זיא עסַאמ עצנַאג יד ןענעֿפַאװַאב ,שיִנ
 ןשינעעשעג יד ךָאנ .רעוועג ןגירק ןיילא עסַאמ יד טעוװ דנַאטשֿפױא
 זַא ,טכַאדעג ןעמעלא ךיז טָאה גרוברעטעּפ ןיא ראונַאי ןטניינ םנוֿפ
 רעצרוק ַא ןיא ןוא דנַאטשֿפױא רעטרַאגעג גנַאל רעד ןָא ךיז טביוה סע
 ןבירשעג ןעוועג זיא עזַארֿפ עדעי ואוו ,עיצַאמַאלקַארּפ רעשיגרענע
 דנוב ןוֿפ טעטימָאקילַארטנעצ רעד טָאה לעֿפַאב-סגירק א ןוֿפ ןַאט ןיא
 ןענעֿפָאװַאב ןוא רעוועג ןוֿפ ןעניזַאגַאמ יד ןכערבֿפױא ןסַאמ יד ןֿפורעג
 טָאה ,עסַאמ עצנַאג יד ןענעֿפָאװַאב וצ קידנבערטש טשינ רעבָא .ךיז
 רעד ןיא לָאז סָאװ ,דרַאגנַאװַא ןטנֿפָאװַאב ַא טיירגעג ךָאד דנוב רעד
 -נֿפָאװַאב טשרָאקָא יד ןכלעוו םורַא ,ןרעק רעד ןרעוו טונימ רעקיטיונ
 ענעֿפורעגיוז יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןרירטנעצנַאק ךיז לָאז עסַאמ עט
 -גָאלש יד זיא עשרַאװ ןיא .(דָאירטַא יָאוװעיַאב: .= .ב) סעּפורגיגָאלש
 רידנַאטָאק ַא טימ טרעדנוה ןאמ 8 ןוֿפ ןענַאטשַאב טלָאמעד עּפורג
 טימ עּפורג יד טגרָאזַאב טָאה עיצַאזינַאגרַא יד ,ןרָאטקורטסניא ןוא
 ,עסַאמ רעטיירב רעד ןיא .סעבמָאב טימ ךיוא לָאמא ,ןרעװלָאװער
 -ער א ןגעוו טמולחעג רענייא רעדעי טָאה ,עּפורג-גָאלש רעד רעסיוא
 ןלוּפ ןיא) "רעייּפש , 8 וצ ןגָאלשרעד ךיז רעצעמע טָאה ןוא .רעוולָאװ
 ,טריצלָאטש טימרעד רע טָאה ,("ילּכ א, ןֿפורעג טֿפָא סע ןעמ טָאה
 ןעוועג טלַאמעד ןענייז זנוא ייב .גנוריצ רעטסרעייט רעד טימ יו
 ןרעװלָאװער ןגנעוו םיניכמ ןוֿפ ןָאט 8 ןיא טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 טימ ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג ךייא ןבָאה ןוא ןעמעטסיס ענעדישרַאֿפ ןוֿפ
 ַא ןוֿפ ,גָאדלעװ 8 ןוֿפ ,גניניורב ַא ןוֿפ םזינַאכעמ םעד םיטרּפ עלַא
 סעבמָאב ןוא רעוולוּפ רעוועג .ןַאגַאנ ַא ןוֿפ וליֿפַא ,ןָאסטעװ ןוא טימס
 זיא סָאד .ואוושרעדנא ןוֿפ עשרַאװ ןייק ןעגנערב טֿפראדעג ןעמ טָאה
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 ינעטש ךיז ןבָאה ךָאד ןוא .רַאֿפעג רעטסערג רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג

 יַאב טלָאמעד ךיז טָאה ללכב .םינלעב ךס ַא םעד ףיוא ןענוֿפעג קיד

 רעמ טיט ץלַא ,ןעוועג זיא טעברא ןא רעכעלרעֿפעג סָאװ זַא ,טקרעמ

 סָאװ ,ןשטנעמ טנייה ףערט ךיא .ןעגנַאגעג ריא ףיוא ןעמ זיא קשח

 יז ןבָאה לָאמַא ןוא ,עיצַאמאלקָארּפ ַא רַאֿפ תומ תמיא ןרעטיצ

 יָאװער רעד ןוֿפ הוּכ רעד ןעוועג זיא סָאד .סעבמַאב טריֿפעגרעבירַא

 ןוא עכַאװש וליֿפַא ןבױהעגֿפױא ןוא טריטסעגוס טָאה סָאװ ,עיצול

 .עקיטומניילק

 יֿפױא ןוֿפ טנעמָאמ א ףיוא טיירגעג זיולב טינ ךיז טָאה .ַא .ב רעד

 -גָאט רעד ןיא סעיצקנוֿפ עקידנעטש ענייז טַאהעג טָאה רע ,דנַאטש

 -עג טָאה ןעמ זַא .רָאי ןקידמערוטש םענעי ןוֿפ גנונעוואב רעכעלגעט

 ןשיטילָאּפ 8 תעב ןטֿפעשעג יד ןכַאמרַאֿפ םירחוס יד ןעגניווצ טֿפרַאד

 ןעוועג זיא לַאֿפ אז8 ןיא .ָא .ב רעד קיטיונ ןעוועג וצרעד זיא ,קיירמש

 ...ןרעװלָאװער יד ןזייוו וצ ןעוועג גונעג זיא סע :ןסיש וצ קירעביא

 ,ןענווַאד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,לוש ַא ןיא עדער ַא ןטלַאה טגעלֿפ ןעמ זַא

 םיאבג יד ןקערשוצנָא ידּכ לָאמַא ,.ָא .ב רעד ןעוועג קיטיונ ךיוא זיא

 ןבָאה ךיז ןלָאז ייז ידּכ לָאמַא ןוא ,ןרעטש טשינ ןלָאז ייז ,שמש ןטימ
 רעד ןוֿפ ןסיוורעד ךיז טעוװ ײצילָאּפ ביוא ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ סָאוװ טימ
 :ןגָאז ןענָאק ייז ןלָאז ,רעהראֿפ א ףיוא ןעמענ ייז טעוו ןוא השעמ
 -לָאװער טימ ןעגנואווצעג זדנוא טָאה'מ ? ןָאט טנַאקעג רימ ןבָאה סָאוװ

 ,עזרעב-רעטעברא רעד ףיוא ןייז טֿפרַאדעג טָאה .ָא .ב רעד ...ןרעוו

 רענַאֿפ םעד ןעלגנירמורא ,עיצַארטסנַאמעד ַא רַאֿפ סױארַאֿפ ןייג
 .ָא .ב רעד לָאז ,רענלעז רעדָא ןקַאזָאק ןלַאֿפַאב רעמַָאט --- רעגערט
 רעד ןבעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןייז טימ ןטלַאהרַאֿפ עלייוו א ףיוא ייז
 טלָאמעד זיא ץיצַארטסנַאמעד ַא .ןֿפױלעצ ךיז טייקכעלגעמ א עסַאמ
 "עג ןעמ זיא ץעיצַארטסנָאמעד א ףיוא .תונברק טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג
 עראטינַאס 8 רעירֿפַא ןטיירגוצ ןגעלֿפ רימ : טכַאלש א וצ יוװ ןעגנַאג
 טימ טיירג ןסעזעג ןענייז עכלעוו ,סעקרעשדלעֿפ ערעזדנוא ןוֿפ עּפורג
 רעביא ,ןסַאג יד ןבענ טנעָאנ ,ןריטראוװק עסיוועג ףיוא םידישכמ עלַא

 -רישזַאדנאב, ענעי ףיוא ןוא .ןעגנַאגעג זיא עיצַארטסנָאמעד יד עכלעוו
 -סערג רעד ןיא .עטעדנואוורַאֿפ ערעזדנוא ןעגנערב רימ ןגעלֿפ "ןטקנוּפ

 ןוֿפ רעדילגטימ יד ןענַאטשעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענייז רַאֿפעג רעט
 טָאה ,רעיײֿפ ןטשרע ןֿפױא סױארַָאֿפ ןעגנַאגעג ךָאד ןענייז ייז ,.ָא .ב
 טָאה סע ןוא ; ןקיניײּפ ךעלקערש ייז ןעמ טגעלֿפ ,טריטסערא ייז ןעמ
 -רַא ןטנֿפַאװאב א טריטסערַא טָאה'מ ןעוו זַא ,ןֿפָארטעג ןטלעז טשינ
 .ַא .ב רעד .טּפשמ 8 ןָא ,םרָא ןֿפױא ןסָאשרעד םיא ןעמ טָאה ,רעטעב
 זיא .ָא .ב רעד .ץוש-טסבלעז םנוֿפ דרַאגנַאװַא רעד ןעוועג ךיוא זיא
 ךס א ןבעגעג טָאה רע :ןעגנוי עשידלעה ןוֿפ ןענַאטשַאב בור סָאד
 .רעריטרַאמ
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 -ָאוער רעדנעלסור רעד ןיא זַא ,טנכערעגסיוא טָאה "דנוב, רעד
 סעיצולָאוװער יד ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד ןרזחרעביא ךיז טעװ עיצול
 ןוֿפ ןלייט ןלעוו טנעמַאמ םענעדיײשטנַא ןיא : רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ
 יד ןגעק ןסקיב ערעייז ןדנעוו ןוא עסַאמ רעד וצ רעבירַא יימרא רעד

 רעד ןיא ןטיירגוצוצ ידּכ .גנונעדרָא רעטלא רעד טימ רעשרעה עטלַא
 ןעלטימ עלא טדנעוװעגנָא רימ ןבָאה ,גנומיטש עקירעהעג יד ײמרַא
 ערענַאיצולָאװער עדעי .רעטילימ םעד ןשיווצ עיצאטיגַא ןא ןריֿפ וצ
 -לָאװער-ישירעטילימ ערעדנוזַאב א טאהעג טלָאטעד טָאה ײטרַאּפ
 יד זיא ןלױּפ ןיא .עּפורג (איאנָאיצולָאװערדאננעיאװ: .ר .וו) ערענַאיצ
 טָאה םזירַאצ רעד לייוו ,רעווש סרעדנוזַאב ןעוועג טעברא עקיזָאד
 ףיוא טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסור-סיורג ןוֿפ רענלעז ןטלאהעג ָאד
 ףיוא יו ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיא יד ףיוא ,גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָא רעד
 : דנַאלסור ןוֿפ תורצ עלַא ןיא קידלוש ןענייז סָאװ ,םיאנוש עקיבייא
 יד ןגעק רענלעז יד טצעהעג דנַאנַאכָאנ ןבָאה רעדיוו ןרידנַאמָאק יד
 ייב טָאה רָאטַאטיגַא רעשילױוּפ ַא רעדָא רעשידיא ַא ."סעצדָארָאניא,
 טאהעג טשינ ,ןלױּפ ןיא ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,רענלעז עשיסור יד
 -ילימ ַא ןלוּפ ןיא ןטלאהעגסיוא םורעד טָאה .ס .ּפ .ּפ יד .יורטוצ ןייק
 עכלעוו ,.ר .ס עשיסור ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער-שירעט
 יד וצ רעטנעענ ןעוועג עימָאנָאיזיֿפ רעשיטילָאּפ רעייז טיול ןענייז
 -ילימ א טאהעג טָאה .ד .ס .ּפ יד .ד .ס -- ןטסיסקרַאמ יד יוו ,.ס .ּפ .5
 -קַאֿפ זיא עכלעוו ,.ד .ס עשיסור ןוֿפ עּפורג ערענָאיצולָאװער-שירעט
 ןבָאה סָאװ ,ןדיא ןוֿפ יו ןסור עטכע ןוֿפ ױזַא טשינ ןענַאטשַאב טיט
 רערענָאיצולָאװער-שירעטילימ רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ .שיסור טדערעג
 -סילַאיצָאס רעייז ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,ןסור רַאּפ ַא טאהעג עּפורג
 ןדנובעגוצ ןעוועג ןענייז ןוא טעטש עשידיא ןיא גנואיצרעד עשיט
 .ןסייהעג רע טָאה לינ : טנָאקעג ךיא בָאה ןכלעזַא םענייא .דנוב םוצ
 רענלעז עשידיא עכעלטע טימ ןעגנואיצַאב טַאהעג ךיוא ןבָאה רימ
 ןשיווצ ןריטיגַא טֿפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןָאזינרַאג רעװעשרַאװ םנוֿפ
 ןוֿפ טכורֿפ יד זיא ,קנעדעג ךיא ליֿפיװ ףיוא .םירבח עשיסור ערעייז
 ךיז ןגעלֿפ .ר .ס יד .ןיילק רעייז ןעוועג טעכרַא סנעמעלַא רעזדנוא
 עשיסור יד ןשיווצ ןעגנודניברַאֿפ עקרַאטש ןבָאה ייז זַא ,ןעמירַאב
 -סױרַא טשינ ךַאז ןייק ןיא שיטקַאֿפ ךיז טָאה סָאד רעבָא ,רענלעז
 .ןזיוועג

 טנַארֿפ ןרענָאיצולָאעװַאר ןייא ןֿפַאש וצ טימעג ךיז ןבָאה רימ
 ךיז טָאה סָאד רעבָא .טַאירַאטעלָארּפ ןשיליוּפ ןטימ ןשידיא ןשיווצ
 ךיז רימ ןענייז .ס .ּפ .ּפ יד טימ .ןבעגעגנייא קרַאטש טשינ זדנוא
 ףיוא טריטנעירָא ךיז ןבָאה ייז) םַארגָארּפ ןיא ייס ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ
 ןענאטשעג ןענייז ייז) קיטקַאט ןיא ייס ,(דנַאלסור ןוֿפ ןלױּפ ןסיײרּפָא
 םעד ןענעקרענַא טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה םעד ץוח .(רָארעט רַאֿפ

182 



 יד ןשיווצ טעברַא עשיטסילַאיצָאס ַא טריֿפעג ןיילַא ןבָאה ןוא דנוב

 ,תמא .ןבעגעגסױרַא שידיא ףיוא ןַאגרָא ןַא וליֿפַא .ןסַאמ עשידיא

 סָאד וליֿפַא ןענַאטשעגּפָא ןצנַאגניא טעמּכ ייז ןוֿפ ןיוש ןענייז 1908 ןיא

 , טגָאמרַאֿפ טלָאמעד זיב ןבָאה ייז סָאװ ,רעטעברַא עשידיא לסיב

 גונעג ןעוועג ךָאנ זיא ייז טימ זדנוא ןשיווצ גנורעטיברַאֿפ יד רעבָא

 ייס ,םַארגָארּפ ןיא ייס זדנוא וצ טנעָאנ ןעוועג זיא .ד .ס .ּפ יד .ףרַאש

 ןעיײטרַאּפ עדייב .ןטסיסקרַאט ןעוועג ןענייז ייז ןוא רימ ,קיטקַאט ןיא

 רעדנעלסור רעד ןוֿפ ןעמַאר יד רעסיוא ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז

 שיטקַאֿפ ריא טימ ןדנוברַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עדייב רעבַא .ד .ס

 ריא ןיא ןירַא ןענָאק ןלעוו ייז ןעוו ,גָאט ןֿפױא טרַאװעג ןבָאה ןוא

 יד טשינ טנעקרענָא טשינ טָאה .ד .ס .ּפ יד רעבָא .לעמרָאֿפ ךיוא

 -ָארּפ ןשידיא םנוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עלַאנָאיצַאנ יד טשינ ,ךַארּפש עשידיא

 טָאה 1909 רעמוז .ץיצַאלימיסַא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא יז ;טַאירַאטעל

 -רַא לָאז סָאװ ,עּפורג ענעגייא ןַא עריא ןדנירג טוואורּפעג וליֿפַא יז

 -ָארעוװעיס, םעד וצ ךעלנע ,דנוב ןגעק עסַאמ רעשידיא רעד ןיא ןטעב

 עּפורג רעקיזָאד רעד ןיא ."ארקסיא, רעד ןוֿפ טעטימָאק "ינדַאּפַאז

 קַאסיא רעדנָאלב רעד יו ,ןטסידנוב ענעזעוועג עקינייא ןיירא ןענייז

 -ָאװַאנ עיסורַאמ ןוא השמ יו ,ןטנעגילעטניא ענעגנולקעצ רַאּפ ַא ןוא

 "וועיירש רעטסוּפ רעייז טימ שימָאק ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יקסדורג

 ןעגנואיצַאב יד רעבָא ;טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה זדנוא ןרעטש ;טייקיד

 יו ,םעד ץוח .טֿפרַאשרַאֿפ יז ןבָאה .ד .ס .ּפ רעד טימ זנוא ןשיווצ

 יד ןענייז םעיזנעטערּפ עסיורג ןוא תוחוּכ ץכאווש טימ ײטרַאּפ ַא

 רעייז ןעוועג .ד .ם .ּפ יד ייב ףמַאק ןשיאייטרַאּפשיװצ ןוֿפ ןדָאטעמ

 טשינ לָאמנייק ריא טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא .עטקערָאק ןייק טשינ

 ןעמוקעג ,ךיז טכוד ,ריא טייז טָא : ייז טימ טלַאה ריא ואוו ,טסואוועג

 ןכערב םורַא גָאט ַא ןיא ןוא ,ךַאמּפָא ןַא וצ וליֿפַא ,םּכסח ַא וצ ייז טימ

 טשינ ךיז ןבָאה רימ ליֿפיװ .ךייא טימ ןסיירעצ ןוא טרָאװ סָאד ייז

 ןריזינַאגרָא וצ ןבעגעגנייא ןעוו ןטלעז רָאג זדנוא ךיז טָאה ,טימעג

 בור סָאד ןגעלֿפ סעיצַארטסנַאמעד .גנוטערטסורא עכעלטייהנייא ןַא

 -טייהנייא ןַא ןָא רעבָא ,טרָא ןייא ןיא ןוא טייצ ןייא ןיא ןעמוקרָאֿפ

 ,ערעדנַא טימ ךיז ןדערֿפױנוצ טשינ טגעלֿפ .ד .ס .ּפ יד .ןַאלּפ ןכעל

 -םיוא ,טירט עכעלרעֿפעג רעייז ןעמענרָאֿפ תוירחא ענעגייא ריא ףיוא

 ןגעק ןײגכָאנ ריא ןזומ ןלעוו ןעײטרַאּפ עקירעביא יד זַא ,קידנענעכער

 .טידערק ריא ףיוא ןרעוו ןבירשרַאֿפ טעוו וטֿפױא רעד ןוא ,ןליוו רעייז

 ןוא רענעלּפ עריא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןוֿפ ןטלַאהַאב יז טגעלֿפ לָאמַא

 טשינ סע טָאה רענייק ןעוו ןוא ואוו ןטערטסױרַא טכירעגמוא טגעלֿפ

 ,תונברק ערעווש וצ טכַארבעג סע טָאה לָאמנייא טשינ .טרַאװרעד

 שודח ןייק זיא .1908 יַאמ ןטשרע םנוֿפ עיצַארטסנַאמעד רעד ייב יו

 סָאװ ,יד ייב אקווד ןוא רעוט רעװעשרַאװ ערעזדנוא ייב זַא ,טשינ
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 יד טימ זַא ,גנומיטש א ןֿפַאשעג ךיז טָאה ,ןלױוּפ ןיא ןריובעג ןענייז
 -דנַאהרעטנוא זיא טשינ עכלעוו ןריֿפ וצ קירעביא ללכב זיא .ד .ס .ּפ
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא ןוֿפ ףורֿפױא רעמַאזניימעג א .ןעגנול
 עשיטסילַאיצָאס ַא ךָאנ ןעוועג .טייהנטלעז 8 ןעוועג זיא ןלוּפ ןוֿפ
 ירעטנוא טגיונעג ןעוועג קידנעטש זיא עכלעוו ,ןלוּפ ןיא "יימרַאפ
 קידנענעיילרעביא טשינ וליֿפַא ,ףורֿפױא ןעמאזניימעג א ןביירשוצ
 -ַאטעלָארּפ, רענעֿפורעג-ױזַא רעד ןעוועג זיא סָאד -- טלַאהניא ןייז
 ןוא ,קיטשינ ןוא ןיילק ןעוועג זיא ײטרַאּפ עקיזָאד יד רעבָא ."טאאיר
 -רעבָאטקָא יד ןיא .םזירוטנַאוא ךס 8 ןעוועג זיא קיטקַאט ריא ןיא
 -קיירטש רעשיטָאטש-ןײמעגלַא ןַא טעדליבעג ךיז טָאה 1909 ןוֿפ געט
 ךןאבנזייא יד טימ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ץלַא ןוֿפ טעטימַָאק
 ײמָאק רעקידנרינידרָאָאק א זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא .רעטעברַא
 ,,ם .ם ןוא ןויצ ילעוּפ יד ךייש זיא סָאװ .רעקידנריֿפנָא ןייק טשינ ,טעט
 -ניימעג 8 ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג טשרָאקַא טלָאמעד ךָאנ ייז ןענייז
 .ןבעגעג טשינ טשינרָאג טלָאװ ייז טימ טנַארֿפ רעמאז

 רעד ןיא .עשרַאװ ןיא 1905 ןוֿפ עטכישעג ןייק טשינ ביירש ךיא
 -עג עלַא יונעג ןביירשַאב וצ ךעלגעממוא זיא ןטייז לָאצ רעניילק
 יד רָאנ רוציקב ןענעכייצ לעוװ ךיא ; רָאי ןטיור םענעי ןוֿפ ןשינעעש
 -נָא ןיא ןזיוועגנָא ןיוש ךיא בָאה געט-רֿפונַאי יד ףיוא .עטסקיטכיוו
 עסיורג עיינ ןייק ןענייז לירּפַא ןטייווצ םעד זיב .לקיטרַא ןיימ ןוֿפ ביוה
 עמרוט ןיא זיא לירּפַא ןטשרע םעד .ןעמוקעגרָאֿפ טשינ ןשינעעשעג
 זַא ,קידנענעכערסיוא .רעטעכברַא ןַא ,רבה א רערעזדנוא ןברָאטשעג
 ןבָאה ,םלוע-תיב ןֿפױא ןריֿפסױרַא םיא ןעמ טעוו לירּפַא ןטייווצ םעד
 .היול עויטַארטסנָאמעד עסיורג ַא טיירגעגוצ גָאט םענעי ףיוא רימ
 יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ,קאיווַאּפ םוצ ןעמוקעג זיא גוצ רעד

 8 טימ טייהרעליטש ןעוועג רבקמ ןטיוט םעד טָאה עיצארטסינימדַא
 ןעוועג זיא יז .ןעמוקעגרָאֿפ ךָאד זיא עיצַארטסנַאמעד יד .רעירֿפ טכַאנ
 ןוא ןֿפורסױא ערענָאיצולַאװער טימ ,סעדער טימ ,עסיורג ַא רעייז
 תעב ,גוצ םעד ןזָאלרעדנַאנַאֿפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'מ .רעדיל
 סָאװ ,ךאז א ןעשעג זיא ָאד ןוא .ןסיש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןטייוו ןוֿפ
 עטנעָאנ קילדנעצ רָאּפ ַא ןטראװרעד טנָאקעג טשינ טָאה רענייק
 -קע ןכעלבײרשַאבמוא ןֿא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא גנולצולּפ ןענייז םירבח
 טנעה יד רַאֿפ ןעמונעג ךיז ,קירוצ ףיוא טעוװערעקרַאֿפ ןבָאה ייז .זַאטס
 -ילימ םענעעזעגמוא םעד ןגעקטנַא ןרישרַאמ ןביוהעגנָא קידנעגניז ןוא
 ןבָאה ןליוק יד .ןעייר עכעלטע ךָאנ טעװערעקרַאֿפ ןכבָאה ייז ךָאנ .רעט
 טרָא ןֿפױא טיוט ןלַאֿפעג זיא רעירֿפַא .ןעילֿפ וצ טרעהעגֿפױא טסיינ
 טעדנואוורַאֿפ ךעלברעטש ןענייז ךָאנרעד ;רבה רעטנַאקַאבמוא ןא
 ,רענדער-ךןסַאמ רעסייה א --- ןילָאגרַאמ ןָאמָאלָאס רבח רעד ןרָאװעג
 ןוֿפ אקסלעבַארג עמורֿפ) ארעיוו עטרבח יד ןוא ,רוטַאנ עשידלעה ַא
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 רעסיורג ַא טימ שטנעמ ַא ,טעטימָאק ןוֿפ דילגטימ א ,(וועשטידרעב
 רעווש רָאּפ 8 ךָאנ ןעוועג ןענייז סע ;עיגרענע רערענָאיצולָאוװער
 ןזיוַאב םירבח ערעזדנוא ןבָאה עטעדנואוורַאֿפ יד .עטעדנואוורַאֿפ
 עטרבח יד .ןריטרַאװק עטיירגנעגוצ יד ףיוא ןריֿפקעװא ןוא ןעמענוצוצ
 טָאה עטרבח ַא ןעוו .ןברָאטשעג טנווָא ןבלעז םעד ךָאנ זיא טרעיוו
 טָאה ,ןענייוו וצ שירעטסיה ןבױהעגנָא ןוא עטעדנואוורַאֿפ א ןעזרעד .יז

 -ַאב סָאװ :ןָאט ןגנערטש ןכעלנייוועג ריא ןיא ןָאטעג גָאז 8 ארעיוו
 ..רעיױט ַא רעטנוא ןלַאֿפעג טשינ ךָאד ןיב ךיא ? ךימ ריא טנייוו
 -נָאמעד 8 טמיטשַאב ץיצַאזנַאגרָא יד טָאה ץרַאה רעווש א טימ
 זיא ארעיו עטרבח יד ןעוו ,גָאט םעד ,לירּפַא ןט4 םעד עיצַארטס
 ןוא .תונברק ץיינ רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .ןעמוקעג הרובק וצ
 טשינ טעוװ םלוע רענעקָארשעגנָא רעד זַא ,טנכערעגסיוא ןבָאה רימ

 עיצַארטסנָאמעד יד .טאהעג תועט ַא ןבָאה רימ .סאג רעד ףיוא סױרַא
 קרַאטש ןעוועג זיא ארעיוו עטרבח יד :עסיורג א רעייז ןעוועג זיא
 םעד ץוח ; עשראו ןוֿפ טֿפַאשרעטעברֿא רעשידיא רעד ייב טכבילַאב
 טָאה ךאז ןייק זַא ,גנומיטש ַאזַא ןיא ןעוועג טלָאמעד עסַאמ יד זיא
 רעד ףיוא ןסירעג דנַאנַאכָאנ ךיז טָאה יז :ןקָארשעגּפָא טשינ ריא
 רעבירַא זיא לירּפַא ןט4 ןוֿפ עיצַארטסנָאמעד יד .ןרירטסנַאמעד סָאג
 .ןָאמָאלָאס רבח רעד ןברָאטשעג זיא םורַא געט רָאּפ א ןיא .תונברק ןָא
 -ַאב טנַאקעג טשינ ךיז רימ ןבָאה עיצַארטסנַאמעד רעטירד א ףיוא
 ןענייז םירבח ךס 8 .ךָאװ ןייא רַאֿפ ליֿפוצ ןעוועג טלָאװ סָאד .ןסילש

 רעבָא ךיז ןבָאה רימ ; סולשַאב רעזדנוא טימ ןדירֿפוצ טשינ ןבילבעג
 .לטעלב א ןזָאלסױרַא טימ זיולב טנגונַאב

 ױזַא ןעמוקעגסיורא עשרַאװ ןיא זיא 1005 ןוֿפ רעייֿפײַאמ רעד
 -בץעטשכוב .ןלעטשוצרָאֿפ רעווש רָאג ךיז סע זיא טנייה זַא ,קיטכעמ
 ןעוועג ןענייז ןעמַארק עלַא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עשרַאװ ץנַאג ךעל
 .ןסַאג יד טליֿפעגנָא ןבָאה רעטעברא יד ,טורעג טָאה ןילַא .ןסָאלשעג
 ױזַא) ךורב רבה רעד :טגָאזעג טלָאמעד טָאה ןיל ַא רבח א רענייא
 -וצ טשינ זיא (עשראוו ןיא ןֿפורעג רָאי ןטֿפניֿפ ןיא ךימ ןעמ טָאה
 ןעגנאנעג זיא ענעדיא א יו ,ןעזעג טָאה רע ,קײרטשייַאמ ןטימ ןדירֿפ
 ןיא לגייב ןעצ ןגָארמעג טָאה ןוא סָאג רענַאקשיצנַארֿפ רעביא
 טימ ןעמאזוצ טרירטסנָאמעד ןבָאה רעטעברא עשידיא יד . ..קישָאק
 ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ינוי ןיא .עקסווָאקלַאשרַאמ ףיױא עשיליוּפ יד
 יד .דנַאנאכָאנ געט יירד טרעיודעג ןבָאה ייז .זדָאל ןיא ןֿפמַאקדןסַאג

 עג ךיא .רעכעד יד ןוֿפ ןסָאשעג ,ןדַאקירַאב טיובעג ןבָאה רעטעברַא
 ןוֿפ רעטעברא עשידיא יד זַא ,טכוד רימ רָאנ ,יונעג טשינ סע קנעד
 ןַא טימ ןֿפורעגּפָא ןשינעעשעג רעזדָאל יד ףיוא ךיז ןבָאה עשרַאװ
 ןרָאֿפעגקעװַא ךיא ןיב ינוי ןיא .קיירטש םענײמעגלַא ןקיגָאטניײא
 ןיא ,רעבָאטקָא ןיא ןיהא טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא ןוא עשרַאװ ןוֿפ
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 טָאה סָאװ ,קיירטש רעדנעלסורלא ןסיורג םעד ןוֿפ געמ עטשרע יד
 טסעֿפינַאמ ןטסואוואב םעד ןטייווצ םעד יַאלָאקינ ייב ןסירעגסױרַא
 .עיצוטיטסנָאק רעד ןגעוו

 ימדַא יד .רערעווש 8 רעייז ןעוועג זיא עשרַאו ןיא קיירטש רעד
 רעד ףיוא סעקַאטא ץיינ גָאט עלַא .טעוועדליוועג טָאה עיצַארטסינ
 ןעמ טגעלֿפ זױהטַאר ןיא .ןטסערַא עיינ גָאט עלַא ;עזרעב-רעטעברַא
 8 ןעוועג זיא רעגיײזַא ןיינ ךָאנ .ןגָאלש ךעלקערש עטריטסערַא יד
 ,ןטלַאהרַאֿפ ןגעלֿפ ןלורטַאּפ יד ;ןײגוצסױרַא סַאג רעד ףיוא ארומ
 טעטימָאק-קיירטש ןשיטָאטש-ןיימעגלא םעד ןיא .ןריטסערַא ,ןגָאלש
 רעדָא קיירטש םעד ןבעגֿפױא : תועד-יקולח עקרַאטש ןעוועג ןענייז
 ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפןסַאמ ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רימ .רעטייוו םיא ןריֿפ
 לַאקָאל ןיא ןעוועג זיא רעטנעצ רעזדנוא .טָאטש ןוֿפ ןלייט ענעדישרַאֿפ
 .(14 ענשעל) עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיא רַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ
 ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד ףיוא ןוא ,ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה קיירטש רעד
 ןויּפש זיא טינ ליֿפיװ -- עבַאגֿפױא ערעווש ַא ןלַאֿפעג זיא "דנוב,
 רעשידיא רעד ןוֿפ רעכיב יד ןגָארקעג ןבָאה רימ .רעטעברא עשידיא יד
 -לץֿפַאב רעשידיא רעד ןוֿפ רעוו ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןוא ענימג
 רימ ןבָאה .טלָאצ רערעדעי לֿפיװ ןוא ןרעייטש טלָאצ סע גנורעק
 ,ןדיא עכעלגעטרַאֿפ יד ,ענימג רעד ןוֿפ רעלָאצ עלַא טרעיײיטשַאכ
 ףיוא .ענימג רעד רַאֿפ טלָאצעג ןבָאה ייז ליֿפיװ סָאמ ַאזַא ןיא טקנוֿפ
 טָאה'מ ןוא .רעייטש ןרעכעה ַא טגעלעגֿפױרַא רימ ןבָאה עכייר רָאג
 ןבָאה בור סָאד ,ןעגנודעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .טלָאצעג
 ןבָאה ייז ; טרעדָאֿפעג ןבָאה םיחולש ערעזדנוא ליֿפיװ ,ןבעגעג ךיילג
 ןלָאצ וצ ןעמוקסיוא טעוװ ,ןעגניד ךיז טעוו'מ ביוא זַא ,טַאהעג ארומ
 -סיױרַא טָאה'מ ואוו ,ןדַאלקס ערעזדנוא טאהעג ןבָאה רימ .רערעמ
 .המודּכו ,רעקוצ ,לעמ ,טיורב רעטעברא יד ןבעגעג

 ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא עשראוו ןיא זיא רעבָאטקַא ןט18 םעד |
 ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלא טָאה סָאװ ,החמש יד .טסעֿפינַאמ סיַאלַאקינ
 .ןסַאג יד ןיא טשוקעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןביירשאב וצ טשינ זיא
 ךיז ןבָאה סע .ןוחצנ רעסיורג רעטשרע רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאד
 -רַאֿפ זיא טָאטש יד ןוא ,"געט ץעיירפ , ענעֿפורעג-ײוזַא יד ןבױהעגנָא
 .סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגניטימ ןוֿפ עילאווכ 8 טימ ןרָאװעג ןסָאג
 ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענייז ערעזדנוא םירבח עטריטסערא ךס ַא
 ןטלאהענּפָא ןבָאה רימ .תוחוּכ עיינ ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןוא ,עמרוט
 רעד ןיא ,עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס רעד ןיא ןעגניטימ עקיזיר
 ןרעטנוא ,עטלעטשעגנַאיסלדנַאח יד ןוֿפ לַאקָאל ןיא ,לוש רעגַארּפ
 דנַאנַאכָאנ ןענייז ענימג רעשידיא רעד ןוֿפ לַאקָאל ןיא ; למיה ןעײרֿפ
 ןכָאנ רענייא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ןעמוקעגרַאֿפ
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 שידיא ןיא ,ןעייטרַאּפ ענעדישרַאֿפ ןוֿפ רענדער ןטָארטעגסױרַא ןרעדנַא
 -ליֿפ ןיא ןעגניטימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש .שילױוּפ ןיא ןוא
 -רַאֿפ ןוֿפ רענדער ןטָארטעגסױרא ךיוא ןענייז ןטרָאד ןוא עינַאמרַאה
 ןיא זיא טייז רעזדנוא ןוֿפ .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיא ,ןעײטרַאּפ ענעדיש
 ,רעסָארג רבח רעכעלסעגרַאֿפמוא רעד ןטָארטעגסױרַא עינָאמרַאהליֿפ
 עסיורג .גרוברעטעּפ ןוֿפ ןעמוקעג רעבָאטקָא ןט17 ןכָאנ זיא רעכלעוו
 ןרעדָאֿפ זױהטַאר םוצ טייג גוצ ַא .ןסָאג יד רעביא ןרירטסנַאמעד ןסַאמ
 עשיטילָאּפ ץלא ןעײרֿפַאב לָאז רע ,רעטסײמײצילַאּפ-רעבױא םייב

 -רעטאעט ןֿפױא טכַאנ עצנַאג ַא טעמּכ ּפָא טייטש ןעמ ; עטריטסערַא
 רע ,ןַאקלַאב ןֿפױא סױרַא טייג רעטסײמײצילַאּפ-רעביױא רעד .ץַאלּפ
 טשינ זיא םלוע רעד .ּפָא טשינ טגָאז ןוא וצ טשינ טגָאז ,סעּפע טדער
 ױלָאװער טגניזמ ,סעדער טלַאה'מ ,רעטייוו טייטש ןעמ .ןדירֿפוצ
 טימ טדיינש ןעמ ,טסיש'מ ,ןקַאזָאק --- גנולצולּפ .רעדיל ערענָאיצ
 ,קַאיװַאּפ םוצ טייג גוצ רעסיורג ַא .תונברק ןלַאֿפ סע ,ןדרעווש עזיולב
 יד ןוֿפ ךעלרעטצנעֿפ עטעװעטַארקרַאֿפ יד ןגעקטנַא טרירטסנַאמעד
 -ילָאװער .עמרוט ןוֿפ רעיוט ןיא ךיז טסייר ,עטריטסערַא עשיטילַאפ
 ןענייז עכלעוו ,סעיסעצַארּפ עזעיגילער עשיליוטאק ,תויול ערענָאיצ
 טשינ ךעלטנגייא ןענייז ןטײהיײרֿפ יד .ןטָאברַאֿפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל
 יװ ,ןעמונעג ןיילא ךיז ייז טָאח'מ ;ץעזעג א ךרוד ,ןביוא ןוֿפ ןבעגעג
 רעוװעשרַאװ, םעד ןבעגסױרַא ןֿפָא ןָא ןבייה רימ ."טכער עטּפַאכרַאֿפ,

 -מוא רעד ןעוועג רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ זיא רעכלעוו ,"רעטעברַא
 ןטשרע םעד .דנוב ןוֿפ טעטימָאק רעוװעשרַאװ ןוֿפ ןַאגרַא עלאגעל
 -רעביא טָאה'מ ,טנעה יד ןוֿפ ןסירעג ןעמ טָאה (13 רעמונ) רעמונ
 -"קע ןַא לבור 9 וצ טלָאצעג טָאה'מ ; ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טֿפױקעג
 רעבמעווָאנ ןט2 ןזיב רעבָאטקָא ןט19 םנוֿפ .ןגירק וצ יבא ,רַאילּפמעז
 .(13-19) ןרעמונ 7 ןבעגעגסױרַא רימ ןבָאה

 ןיא יו רעגנעל ןגױצרַאֿפ עשרַאו ןיא ךיז טָאה קיירטש רעד
 -סױרַא רענַאבנזייא יד ןבָאה ,קנעדעג ךיא ליֿפיװ ףיוא .דנַאלסור ץנַאג
 ןיא :רקיע רעד ןוא -- ןעגנורעדַאֿפ עװָאכַאֿפ ענעגייא טלעטשעג
 ןלױּפ רַאֿפ טגָאזענוצ ןעוועג טשינ רָאג זיא טסעֿפינַאמ-רעבַאטקַא
 טשינ זיא ןעגנורעדָאֿפ עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ןוֿפ עקיצנייא ןייק
 ךיז טָאה רעבמעווָאנ ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא .ןרָאװעג טקידירֿפַאב
 זיא גנוגעװאב ערענָאיצולָאװער יד רעבָא ,טקידנעעג קיירמש רעד
 טרעלקרעד זיא עשרַאװ ןיא .ןסקַאװעגרעדנַאנַאֿפ רעקרַאטש ץילַא ךיז
 טָאה ןָאלַאקס רָאטַאנרעבוג-לארענעג רעד .דנַאטשוצ-סגירק ןרָאװעג
 טעמּכ ,עקירָאירעדנימ עייר ַא ןסָאשרעד טכַאנ ןייא ןיא טּפשמ א ןַא
 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד .ןרָאװעג לוֿפ רעדיוו ןענייז סעמרוט יד .רעדניק
 ןבָאה ךָאד .רעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןרָאװעג ןענייז טעברא רעזדנוא
 ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז טָאה .ס .ּפ .ּפ יד .קרַאטש טליֿפעג ךיז רימ
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 יד ןריזינאגרָא ןביױהעגנָא טָאה "דנוב , רעד .ןטקַא עשיטסירָארעט
 .ןעניארַאֿפ עלענַאיסעֿפַארּפ ענעֿפָא ,עטיירב ןיא רעטעברַא עשידיא
 ,ץעזעג ןוֿפ טרעכיזעג טשינ ךָאנ זיא ןענײארַאֿפ ןוֿפ טײהיײרֿפ יד
 ."טכער עטּפַאכרֿאֿפ 8, יוװ ,ןעמונעג ןיילא יז ןבָאה רימ רעבָא

 טימ הלּפמ ןייז רַאֿפ טלָאצַאב םזיראצ רעד טָאה דנאלפור ןיא
 ןעמָארגָאּפ ןייק ןענייז ןליוּפ ןיא .ןדיא ףיוא ןעמַארגָאּפ עטֿפַאהרעדױש
 -ראווש ,, רעד ךרוד םזיראצ רעד טָאה דנַאלסור ןיא .ןעמוקעגרָאֿפ טשינ
 טרינעצסניא "טייל עשיסור-טכע ןוֿפ דנַאברַאֿפ, ןכרוד ,"האמ רעצ
 -עג זיא עכלעוו ,עיצולָאװער רעד רַאֿפ קלָאֿפ ןשיסור םנוֿפ המקנ א,
 ."דנַאלסור ןוֿפ םיאנוש עקיטולב יד ,סעדישז יד ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמ
 ערענָאיצולָאװער יד ןיא : םזירַאצ ןגעק ןעוועג זיא קלָאֿפ עשיליוּפ סָאד
 תוחומ יד טשרעהַאב ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד תעב ,ןרָאי
 טשינ טָאה סע .ןלַאֿפעג קרטאש םיזטימעסיטנַא רעד זיא ,ןסָאמ יד ןוֿפ
 עכלעוו ,סעצווָאדָארַאנ יד ןוֿפ ץיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא יד ןֿפלָאהעג
 ןַא זיא ןלױּפ ןיא עיצולָאװער יד זַא ,ןעירשעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה
 ןבָאה סעיסעצָארּפ עשיליוטאק יד תעב .ןדיא עשיווטיל יד ןוֿפ וטֿפױא
 ךרוד ןסַאמ עשיליוּפ יד ןריצָאװָארּפ טוואורּפעג םזירַאצ ןוֿפ ןטנעגא
 ; ןטייקילייה עשיליומטַאק יד טכעװשרַאֿפ ןבָאה ןדיא זַא ,ןעגנַאלק
 -רעטעברא עשיליוּפ יד .ןעמוקעגסורַא טשינ רָאג זיא ןוֿפרעד רעבָא
 ןזָאלעג טשינ ןבָאה ייז :ךַאו רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןעייטראפ
 עבָארּפ עדעי זַא ,טרעלקרעד ןֿפָא ןבָאה ןוא ןריצָאװָארּפ ךיז ןסַאמ יד
 8 ןריזינַאגרָא ; חוּכ טימ ןקיטשרעד דלַאב ייז ןלעוװ םָארנָאּפ ַא ןוֿפ
 ךָאנ טָאה ,ץעלדעש ןיא 1906 טסברעה ןיא יוװ ,םָארגָאּפ ןשירעטילימ
 דחּפ רעד ךָאד .ךיז רַאֿפ םעווקַאב טשינ ןענוֿפעג םזירַאצ רעד םינּפא
 עשרַאװ ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעשידיא רעד ייב זיא םָארגָאּפ א רַאֿפ
 "דנוב , רעד טָאה רעכמעוװָאנירעבָאטקָא ןיא .סיורג רעייז ןעוועג
 -נַא .עטנֿפָאװַאב-טוג ןוא עסיורג ,סעּפורג-ץוש-טסבלעז טריזינַאגרָא
 .ץוש-טסבלעז ַא טריזינַאגרָא ךיוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשידיא ערעד
 טכענ יד ןיא .טנֿפָאװַאב ךיוא ןיילַא ךיז טָאה גנורעקלעֿפַאב עשידיא יד
 עשרַאװ ןוֿפ ןסאג עשידיא יד ףיוא זיא רעכמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןוֿפ
 טנֿפַאװאב ןדיא ערעטלע ןוא עגנוי עּפורג ַא ןענַאטשעג ףיוה ןדעי ןיא
 .םילַא רעשעלֿפ עסיורג טימ ,סנקעטש ענרעזייא טימ ,ןרעװלָאװער טימ
 יייז ןעײטרַאּפ ןוא ןענָאיאר ענעדישרַאֿפ ןוֿפ סעּפורג ץוש-טסבלעז יד
 טיונ ןוֿפ טונימ ןיא טנָאקעג ןבָאה ןוא גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטשעג ןענ
 ןיא ביוא ןוא .ןרעדנַא ןַא ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ ןטֿפערק ןֿפרַאװרעביא
 -רַאֿפ טשינ סָארנָאּפ ןייק ןכָאװ עכעלרעֿפעג ענעי ןיא זיא עשרַאוו
 ,עקראטש יד ךיוא ןעקנַאדרַאֿפ וצ זייוולייט סָאד רימ ןבָאה ,ןעמוקעג
 8 ןֿפרָאװעג ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג ץוש-טסבלעז עטריזינטגרָא טוג
 ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא סענַאגילוכ יד ףיוא ארומ
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 -סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדַָאֿפ עשיטילָאּפ ענייטעגלא יד רעסיוא

 ,דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעג

 עלטנַאיצַאנ עייר 8 טימ ןָאט וצ טַאהעג עשרַאװ ןיא "דנוב , רעד טָאה
 גנורעדָאֿפ ַא ןוֿפ ןָא רימ ןביוה .ןדיא רַאֿפ ןוא ןלױּפ רַאֿפ ןעגנורעדַאֿפ

 ןוֿפ ןלױּפ ןסיײרּפָא רַאֿפ ןענַאטשעג ןענייז .ם .ּפ .ּפ יד .ןלױּפ רַאֿפ

 עקיגנעהּפָאמוא ,עקידנעטשבלעז ַא ריא ןוֿפ ןכאמ ןוא דנאלסור

 ןעמַאזוצ עיצולָאװער 8 טשינ : ןעוועג זיא עיצאטנעירַא רעייז .הכולמ

 ןלױּפ ןוֿפ המחלמ ַא ;דנַאטשֿפױא ןַא רָאנ ,םזירַאצ ןגעק דנַאלסור טימ

 .ם .ּפ .ּפ רעד ןיא קינייװעניא ןיוש זיא 1908 ןיא ,תמא .דנַאלסור ןגעק

 רעשיסור רעד ףיוא טריטנעירָא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטכיר 8 ןעוועג

 יד ;עימָאנָאטױא זיולב ןלױּפ רַאֿפ טרעדָאֿפעג טָאה ןוא עיצולָאװער

 עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא קרַאטש ץנַאג ןעוועג זיא גנוטכיר עקיזָאד

 ײטרַאּפ רעד ןוֿפ עיציזָאּפ עלעיציֿפָא יד רעבָא ,.ס .ּפ .ּפ רעד ןיא העּפשה

 .ס .ּפ .ּפ עטלַא יד ןוא ,טײקיגנעהּפָאמוא -- ןעוועג ץלא ךָאנ זיא
 סעּפורגסֿפמַאק יד זַא ,טנכערעג ןבָאה שָארב יקסדוסליּפ טימ
 ,ןענָאיגעל עטשרע יד ןייז ןלעוו ,ןריזינַאגרָא ייז סָאװ ,(סעקוואויַאב)
 דנוב רעד ןוא .ד .ס .5 יד .דנַאטשֿפױא םעד ןבױהֿפױא ןלעוו סָאװ
 ךיז ןבָאה ייז :עיצולָאװער רעשיסור רעד ףיוא טריטנעירָא ךיז ןבָאה
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ זילַאנַא סגרובמעסקול ץזָאר ףיוא טריזַאב

 ץעירטסודניא עשילױּפ יד זַא ,ןזיוװַאב טָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןיא טֿפַאשטריװ

 לָאז ; דנַאלסור ןוֿפ קרַאמ ןסיורג םעד ףיוא ץלא יו רעמ ךיז טלַאה
 רעבירעד .סיֿפ יד רעטנוא ןדָאב סעד ןרילרַאֿפ יז טעוו ,ןרילרַאֿפ םיא יז
 -ניארַאֿפ ןלױוּפ ןוֿפ טַאירַאטעלַארּפ רעד ייס ,עיזאושזרוב יד ייס זיא
 -רעד ןוא הכולמ רעשיסור רעד טימ טֿפעהַאב ןביילב וצ טריסערעט
 -רעבָאטקָא יד ןיא .עימָאנָאטױא עטיירב ַא רָאנ ןלױּפ רַאֿפ ךיז ןגָאלש
 טשינ ,ײטרַאּפ עצנַאג ַא סלַא ,דנוב רעד ךָאנ טָאה 1905 ןוֿפ געט

 רעדנעלסור יד .עגַארֿפןלױּפ רעד ןיא גנולעטש עלעיציֿפַא ןייק טאהעג
 -ָאטקָא יד ןיא רעבָא .טַאהעג טשינ גנולעטש אזא ךיוא ךָאנ טָאה .ד .ס
 -ןלױּפ יד זיא ,עיצוטיטסנָאק רעד ןוֿפ טסעֿפינַאמ םעד ךָאנ ,געט-רעב
 רימ ןוא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג לעוטקא ענַארֿפ
 דנוב ןוֿפ .ק .צ רעד .רעֿפטנע ןרָאלק רעזדנוא ןבעג טזומעג ןבָאה
 ןסירענּפָא ,ךירוצ ןיא רָאֿפנעמַאזוצ ןטסקעז ןֿפױא ןעוועג טלַאמעד זיא

 רעזדנוא טָאה .קיירטש-ךןאבנזייא םעד בילוצ ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןוֿפ
 -רַאוװ, ןיא תוירחא רענעגייא ריא ףיוא ץעיצַאזינַאגרָא רעוװעשרַאװ
 יד .עימָאנָאמױא רַאֿפ טגָאזעגסױרַא שוריֿפב ךיז "רעטעברא רעוועש
 ןטעביז םנוֿפ ןרָאװעג טקיטעטשַאב רעטעּפש זיא גנולעטש עקיזָאד
 .גרעבמעל ןיא 1906 טסוגיוא ןיא דנוב ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ

 זיא ץימַאנַאטױא רעדָא טײקיגנעהּפָאמוא ןגעוו עגַארֿפ רעד טימ
 -נירג) עטנַאוטיטסנָאק ןייא : עגַארֿפ א ךָאנ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טלָאמעד
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 יד ןוא רימ .סעטנַאוטיטסנָאק עכעלטע רעדָא (גנולמַאזרַאֿפ-סגנוד
 ןֿפורעגֿפױנוצ ץלַא רַאֿפ רעירֿפ ףרַאד סע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה .ד .ס 5
 -עּפ ןיא דנַאלסור ץנַאג רַאֿפ עטנַאוטיטסנָאק עניימעגלא ןייא ןרעוו

 עיינ יד ןטעברַאסױא טעוװ עטנַאוטיטסנָאק עקיזָאד יד ,גרוברעט

 ייוא ןבעג ףרַאד יז .הכולמ רעשיסור רעצנַאג .רעד רַאֿפ ןצעזעג-דנורג
 ףרַאד יז ;ןטנעגעגיץענערג ערעדנַא ןוא דנַאלניֿפ ,ןלוּפ רַאֿפ עימַאנַאט
 -ָאטױא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ץנעטעּפמַָאק ןוא ןעמַאר יד ןעמיטשאכ ךיוא
 יָאנָאטױא ןעמוקַאב ןבָאה ןיוש טעוו ןלױּפ יו םעד ךָאנ טשרע .סעימָאנ
 ןֿפורעגֿפױנוצ טעוו ,עטנַאוטיטסנָאק רעדנעלסור-ןיײמעגלַא רעד ןוֿפ עימ
 עטסקינייוװעניא יד ןטעברַאסױא טעוװ סָאװ ,עשרַאװ ןיא םייס ַא ןרעוו
 ינָא ןוא עימָאנָאטױא רענעמוקַאב רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ןעגנונעדרָא
 טָאה רעדיוו .ס.5ּ.8 יד .ןלױּפ רַאֿפ ןצעזעג עקיטיונ יד ןבעגסױרא ןביוה
 -עגֿפױנוצ ןלָאז טייצ רעקיבלעז רעד ןוא רענייא ןיא זַא ,טרעדָאֿפעג
 ןיא ענייא : סעטנַאוטיטסנָאק עטקיטכעראבכיײילג ייווצ ןרעוו ןֿפור
 רימ .ןלױּפ רַאֿפ עשרַאװ ןיא עטייווצ יד ,דנַאלסור רַאֿפ גרוברעטעּפ
 בילוצ ,סנטשרע -- סעטנַאוטיטסנָאק ערעדנוזאב ןגעק ןעוועג ןענייז
 יד ןטלַאּפשעצ ןלעוװ סעטנַאוטיטסנָאק ערעדנוזַאב : תוביס עשיטקַאט

 -ַאב ןייז ןרירטנעצנַאק טעװ טנגעג רעדעי ; תוחוּכ ערענַאיצולַאװער
 םזירַאצ רעד ןוא ,עטנַאוטיטסנָאק רענעגייא ןייז םורא רָאנ גנוגעוו

 .עיצולָאװער עטלקערבעצ יד ןקימשרעד ןענָאק רעטכייל םעוו

 -נוזַאב ןגעק ןייז וצ דנורג ןשיטילָאּפ ַא טַאהעג רימ ןבָאה ,סנטייווצ

 -ָאטױא יד ןטעברַאסױא טעוװ עשרַאװ ןעוו .סעטנַאוטיטסנַאק ערעד
 יז זַא ןֿפערט טכייל ךָאד ןָאק ,קידנעטשבלעז ןלױּפ רַאֿפ ץימָאנ
 -נָאק רעגרוברעטעּפ יד סָאװ ףיוא ,סנױזַא סָאװטע ןטעברַאסױא לָאז
 טעוו רעוו ? ןייז טלָאמעד טעוװ סָאװ .ןייגנייא טשינ טעװ עטנַאוטיטס
 זיא .ס .ּפ .ּפ יד רַאֿפ ? העד עקיטליגדנע יד ,טרָאװ עטצעל סָאד ןבַאה

 עלוֿפ רַאֿפ ןענַאטשעג ךָאד ןענייז ייז : ןעוועג טשינ ץעגַארֿפ ןייק סע

 זיולב ןלױּפ רַאֿפ טרעדָאֿפעג ןבָאה סָאװ ,רימ רעבַא ,טײקיגנעהּפָאמוא

 זדנוא רַאֿפ ,הכולמ רעדנעלפסור רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא עימָאנַאטױא ןַא

 עימָאנַאטױא רעקיזָאד רעד ןוֿפ ץנעטעּפמָאק יד זַא ,קיטכיוו ןעוועג זיא

 טשינ ןשינעטלעהרַאֿפ-תוחוּכ יד ןוֿפ קיגנעהּפָא ןרעוו טמיטשַאב לָאז

 -עטניא יד טימ םּכסה ןיא ,דנַאלסור ץנַאג ןיא רָאנ ,ןיילַא ןלױּפ ןיא

 טָאה עימָאנָאטױא יד זַא ,סע טסייה ; הכולמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןסער

 וטיטסנָאק רעד ןוֿפ ןרעוו טמיטשַאב ןוא טעברַאעגסױא טֿפרַאדעג
 .דנַאל עצנַאג סָאד טערטרַאֿפ סָאװ ,עטנַא

 רעשידיא רעד ןוֿפ גנונעקרענַא : טרעדָאֿפעג רימ ןכָאה ןדיא רַאֿפ
 ךיוא רָאנ ,עשיטילָאּפ זיולב טשינ ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ ,עיצַאנ

 .עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנַאיצַאנ ,גנוקיטכעראבכיײלג עלַאנָאיצַאנ
 ןענייז עכלעוו ,םינימה לּכמ ןטסינויצ יד ךיז ןגעק טַאהעג רימ ןּכָאה ָאּד
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 ןענָאק תולג ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןוא שיאערבעה רַאֿפ ןענַאטשעג
 ךָאנ ךָאד זיא סָאד .ןעניוועג טשינ טכער עלַאנָאיצַאנ ןייק ללכב ןדיא
 -נָא טָאה רעכלעוו ,רָאֿפנעמַאזוצ רעסרָאֿפגניסלעה רעייז רַאֿפ ןעוועג
 יד רעבַא .רעדנעל-תולג יד רַאֿפ סָארגָארּפסטראוװנגעק א ןעמונעג

 : טַאהעג טשינ סולֿפנייא ןסיורג ןייק םישדח ענעי ןיא ןבָאה ןטסינויצ
 ךיז ןבָאה .ס .ס יד .טראװעגסיױא ןוא ןטלַאהַאב יוװ ױזַא ךיז ןבָאה ייז
 ןבָאה ייז סָאװ ,עטסכעה סָאד .תולג םוצ וויטַאגענ ןגױצַאב ךיוא
 -לוש עשידיא ןעוועג ןענייז ,ןגָאלשרעד וצ ךיז ךעלגעמ רַאֿפ טנכערעג
 .ס .י ןייק .עימַָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןייק טשינ ,ןדנַאברַאֿפ
 זיא רעֿפרַאש ךס 8 .ןעוועג טשינ ןלױוּפ ןיא ןענייז (סעצווָאמייס)
 -ָאס עשילוּפ יד דצמ ןעגנורעדָאֿפ ערעזדנוא ןגעק ףמַאק רעד ןעוועג
 -עג עדייב ןבָאה .ד .ס .ּפ יד ןוא .ס .ּפ .ּפ יד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 / טשינ ןבכָאה יז ,ץיצַאנ רעשידיא א ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד ןיא טנקייל
 -רַאשז, רעד ןוא "ןָאגרַאשז, םעד רַאֿפ טכער ענייק ןוֿפ ןסיוו טלָאװעג
 יז ןבָאה ץעימַאנַאמױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ."רוטלוק רעווָאנָאג
 רַאֿפ רעדָא (.ד .ס .ּפ) עיּפָאטוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג
 ןלױּפ ןריציֿפיסור ןליוו סָאװ ,ןדיא עשיווטיל יד ןוֿפ וטֿפױא ןַא
 ןכַאמ וצ ןָאמעג ךס ַא רימ ןבָאה ןכָאװ עסייה ענעי ןיא .(.ם .ּפ .5ּ)

 רקיע רעד ןוא רעננעק רַאֿפ םַארגָארּפ עלַאנַאיצַאנ רעזדנוא רָאלק
 .ןסַאמ-רעטעברַא ענעגייא ערעזדנוא רַאֿפ

 בָאה ךיא .ץרוק-וצ ךָאד ןוא גנַאל-וצ סױרַא זיא לקיטרַא ןיימ
 ןוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,ןוֿפרעד לייט םעניילק א רָאנ ןבעגעג
 -ץנַאלג רעד ,1905 רעטיור רעד ךָאד זיא סָאד .ןבעג טֿפרַאדעג טלָאוװ'מ
 -נעש סָאד עלייוורעד ,ןלױּפ ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיא םנוֿפ טקנוּפ
 .עטכישעג רעטיור ןייז ןיא לטייז עטס

.6 

 רעקסנימ יד ןוא קסנימ

 * (ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןעגנורענירעד)

 גָאמרַאֿפ ,םייה ַא ןָא שטנעמ ַא ,ןריובעג ןקעטשרעדנַאו ַא טימ
 ,טעטש עכעלטע גנורעדנַאוװ ןיימ ןוֿפ רעדנעל ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ךיא
 ןרעגלַאװ סע ואוו ,ןעמייה טעמּכ ןרָאװעג רימ רַאֿפ ןענייז עכלעוו
 -כרוד בָאה ךיא ואוו ,עיגרענע ןיימ ןוֿפ ,ןבעל ןיימ ןוֿפ רעקיטש ךיז
 -רעביא ןבָאה עכלעוו ,ןכָאװ ערעטצניֿפ ןוא געט עשימרוטש טכַאמעג
 ---לָאֿפּפָארַא .ןוא גנוביוהרעד ןוֿפ ןרוּפש עֿפיט חמשנ רעד ןיא ןזָאלעג
 | .ןטעלגסיוא טינ ליוו ןוא טינ ןָאק ךיא עכלעוו ןשטיינק

 .ק .ש .ח -- 99 רי"ַא .וב רעקסנימ ןוֿפ לַאנוושז-םואעליבוי ןוַאֿפ ןבירשעג *
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 ןיב לָאמ ךס 8 .קסנימ רימ רַאֿפ זיא םייח:טעמּכ ַאזא ץנייא
 דלַאװ םוצ רעכיג ןעמוקעג ,עלייוו עצרוק א רָאגנ ןעוועג טרָאד ךיא
 עג רעזנוא וצ געוו םעד ןזיוועג רימ טָאה טעקיּפ ןוֿפ רבח ַא ואוו
 רעטצנעֿפ עטכַאמרַאֿפ טימ רעמיצ םוצ רעדָא ,גנולמַאזרַאֿפ רעמייה
 טָאטש יד -- גנוציז א טאהעג ןבָאה רימ ואוו ,קעה 8 ןיא ץעגרע
 קסנימ ןעוו ,טייצ 8 ןעוועג .ןעזעגנָא טינ טעמּכ טלָאמעד ךיא בָאה
 געלֿפ ךיא ןיהואוו ,ריטרַאװק:טּפױה ןיימ ,ןגָאז וצ ױזא ,ןעוועג .זיא
 -ירעט רעשידנוב רעזנוא רעביא ןשינעלגָאװ עניימ ןוֿפ ןרעקמוא ךיז
 .ןשינעלגָאװ עניימ ףיוא ןרָאֿפפױרַא געלֿפ ךיא ןענַאוװ ןוֿפ ןוא ,עירָאמ
 ֿברָאנױאוו ןייט קסנימ זיא 1918 טסברעה זיב 1917 טסברעה ןוֿפ
 ןיא טכַארברַאֿפ רעדיו ךיא בָאה 1920 ןיא ןוא 1919 ןיא .ןעוועג
 ןוֿפ קסנימ ךרוד ךיא ןיב 1991 ףוס ןוא ,ןכָאװ עכעלטע וצ קסנימ
 ֿבײצ רעד ןיא קסנימ ןעזעג בָאה ךיא .ןֿפָאלעג ןצנַאגניא דנַאלסור
 םעד ןיא .עיצקאער ןוֿפ ןרָאי ערעווש יד ןיא ןוא גנובעלֿפױא ןוֿפ
 ןוֿפ םישדח יד ןיא ,עיטַארקָאמעד סיקסנערעק ןוֿפ דָאירעּפ ןצרוק

 ןרעווש רעיוהעגמוא רעבָא ןקיאור ריא טימ ,עיצַאּפוקַא רעשטייד .רעד
 ,טינ ןעגנילק סָאװ ,ןטייק ןוֿפ םישזער 8 -- ןעוועדליוו ןשיטאמעטסיס
 יד געט רָאּפ ַא טכוזרַאֿפ בָאה ךיא .בייל ןיא ףיט ךיז ןדיינש רעבָא
 םישדח רָאּפ ַא ןוא הלשממ רעשיליוּפ רעד ןוֿפ תושיגנ ענעגושמ
 .רוטַאטקיד רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ ןדייל עטנערבעג יד

 ףיױה ןדעי ,עלעסעג ץעדעי ןוא סָאג עדעי קסנימ ןיא ןָאק ךיא
 ןדיימוצסיוא ידּכ ,ןעיירדניירא ךיז געלֿפ ךיא ואוו ,לקניוו ןדעי ןוא
 טרינָאיּפשעגכָאנ רימ טָאה רעכלעוו ,ןָאיּפש א ןוֿפ גיוא עֿפרַאש סָאד
 .טנַאקַאב ךיא ןיב עמרוט רעקסנימ רעד טימ וליֿפַא .ןטייוו ןוֿפ

 בָאה ךיא .םישדח עגנַאל טכַארברַאֿפ טרָאד ןבָאה ךייא ןוֿפ ךס ַא
 ןוֿפ ּפַאטע ןטימ קידנעייגכרוד ,טקיטכענעג לָאמנייא רָאנ ןטרָאד
 ,סעמרוט עשירַאצ יד ןוֿפ סעט םעד ןיא רעבָא .ווָאסירָאב ןייק ריזָאמ
 רעקסנימ רעייא טָאה ,רענייב יד ןיא טנייה ךָאנ רימ טגיל סָאװ
 -עגרַאֿפ א טכוזרַאֿפ קסנימ ןיא בָאה ךיא ןוא .קלח ַא ךיוא עמרוט
 -םוא .טינ םיא ןוֿפ ןסייוו ךייא ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד סָאװ ,ןגינ
 .שקעשט ןוֿפ לגענ יד ןיא ןעוועג ןטרָאד ךיא ןיב תעל-תעמ 8 רעֿפעג

 רעקניל 8 ןעוועג זיא ,טריטסערַא ךימ טָאה סָאװ ,טסיקעשט רעד
 :ןליֿפַא לָאמ רַאּפ א ,"רבח, ךימ רע טָאה ןֿפורעג .טסינויצ ילץוּפ
 סָאװ שטנעמ 8 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ; "רבח רעבושה.
 -רַאֿפ תמאב ךיז רע טָאה ,טינ רבח ןייק רימ זיא ךימ טריטסערט
 טָאטש ןוֿפ םיטַאבעלַאב עשיטילָאּפ יד ןוא ....? טינ סָאװרַאֿפ : טשודה
 יטימ ןוא םירבח עטסטנעַָאנ עקיטכענ עניימ ןעווענ טלָאמעד ןענייז
 ...רעֿפמעק
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 עמיטניא ליֿפיװ ,םירבה עטנעָאנ ליֿפיו -- רעקסנימ יד ןוא

 יד ןשיווצ ! ייז ןשיווצ טנייה ךָאנ בָאה ןוא טאהעג בָאה ךיא דניירֿפ

 עקידעבעל ץערעייז ןוא קעװַא קיבייא ףיוא זנוא ןוֿפ ןיוש ןענייז סָאװ

 ןענָאמרעד ץלַא רַאֿפ רעירֿפ ךיא זומ ,ןצרַאה ןיא ךיא גָארט םירבק

 לָאמַא טֿפערט סע -- ןכעלשטנעמ םיואכרוד ןוא ןדנעצנעלג רעזנוא

 סעדעי סָאװ ,םעדעמ רימידַאלוװ -- ןעמַאזווצ ןעייג תולעמ עלַא יד זַא

 ןטעברַא וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו לָאמ

 ץרַאה סָאד ןוא ץלָאטש ןרעדנוזַאב ַא ךיא ליֿפ ,ןעמאזוצ םיא טימ

 .טומייוו ןרעדנוזַאב ַא רימ טמעלקרַאֿפ

 ןוֿפ ןעמעוו ןטלעז זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,ענייא טייג ךָאנרעד

 ,ןירעריפ א ןוא ןירעוט א ,םקוֿפ הרש ןירעדיינש יד -- טנַאקַאב ךייא

 ,לכש ןֿפרַאש ַא טימ ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא לארענעג ַא ןוא טָאדלַאס א

 -נוב ריא .םזילאעדיא ןקידוז א טימ ,עיגרענע רענרעזייא ןַא טימ

 טָאה רעטעּפש .קסנימ ןיא ןעמוקַאב יז טָאה גנואיצרעד עשיטסיד

 גירק ןופ טייצ רעד ןיא ,ןלױּפ ןיא עלָאר עדנריֿפנָא ןא טליּפשעג יז

 ,עניארקוא ןיא -- ץיצולָאװער רעד ןוֿפ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא ןוא

 דילגטימ רענעעזעגנָא ןֿא ןעוועג ,וועשטידרעב ,וועיק ,ווַאקראכ ןיא

 סקופ הרש ."דנוב, ןוֿפ טעטימָאק-טנגעג ןשיניארקוא ןטלַא םעד ןיא

 טינ ןוא טסואוועג טינ טָאה יז .ורּפָא ןָא טעמּכ טעבראעג טָאה

 יז .גנוגעװַאב רעד ןיא רָאנ יו ,ןבעל רעדנא ןייק ןסיוו טלָאװעג

 רערעיהעגמוא ןַא טימ ןּפיצנירּפ עריא ןבעגרעביא ןעוועג זיא

 ,לכש ןֿפױא טגיילעג טינ ריא ךיז טָאה םזינומָאק רעד .תונשקע

 ךיז טָאה ריא ןעוו ןוא .רוטַאנ רעצנַאג ריא ןגעק ןעוועג זיא רע

 יז זיא ,ןטסינומָאק יד וצ רעביא ןעייג עלַא ןוא ץלַא זַא ,טכודעג

 ןוֿפ ריטרַאװק רעוועשטידרעב רעד ןיא ןעוו .שואי ןיא ןלַאֿפעגנײירַא

 ָאד זיא ואוו :טגערֿפעג טָאה ןוא טסיקעשט 8 ןעמוקעג זיא "דנוב,

 יז לעֿפַאב ַא בָאה ךיא ?סקוֿפ הרש עקרענָאיצולָאװער-רטנַאק ַא

 םענעבױהעגֿפױא ץלָאטש ַא טימ סקוֿפ הרש זיא ...ןריטסערַא וצ

 עקרענַָאיצולָאװער-רטנַאק יד ןיב ךיא :ןגעקטנַא ןעגנַאגעג םיא ּפָאק

 טינ גָאט ןצנַאג ןייק וליֿפַא זיא יז ...!ךימ טמענ -- סקוֿפ הרש

 -רַאֿפ ריא טָאה סע ואוו ,אקעשט ןוֿפ קידנעײגסױרַא רעבָא .ןסעזעג

 ןָאק ןבעל רעמ זַא ,טליֿפרעד יז טָאה ,טסידנוב רעקיטכענ ַא טרעה

 קנַארק זיא גָאט םענעי ןיא זַא ,ױזַא טכַאמעג ךיז טָאה דָארנ .טינ יז

 עקירעביא ךָאנ סקוֿפ הרש טָאה ,עטרבח עטנעָאנ א עריא ןרָאװעג

 ןֿפָאלשעג טינ ,געט ןייק טורעג טינ ,רענעי רַאֿפ טבעלעג ןכָאװ ייווצ

 רעד םורַא ןעגנַאגעג טייקיאור רענעגנואווצעג ַא טימ ןוא טכענ ןייק

 םעד ןיא רעבָא .ןרעוו טנוזעג לָאז ענעי זַא ,ץלַא ןָאטעג ,רעקנַארק

 ןייק ןרָאֿפעגקעװַא הרש זיא ,טעב ןוֿפ ּפָארַא זיא ענעי ןעוו ,גָאט

 עטרבח רעד יז טָאה -- טעטימָאקיטנגעג ןוֿפ גנוציז ַא ףיוא --- וועיק

193 



 םירבח עטגעָאנ יד ןוֿפ םענייק טימ ךיז יז טָאה וועיק ןיא .טגָאזעג
 ףוס ַא טכַאמעג יז טָאה ןעמוק ריא ךָאנ העש רַאּפ א ןיא .ןעזעג טינ
 .רּפעינד םנוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא ןבעל ןגנוי ריא וצ

 ןעזעג טיג ךעלנעזרעּפ לָאמנייק ריא בָאה ךיא .ענייא ךָאנ ןוא
 יז זַא ,טנעיילעג ןוא טרעהעג ריא ןוֿפ ליֿפ ױזַא בָאה ךיא רֶעבָא
 עגנַאל טנעקעג יז טלָאװ ךיא יו ,רעייט ןוא טנעַאנ ןרָאװעג רימ זיא
 ןעוועג זיא גנובערטש עטסכעה ריא סָאװ ,ןיקמורֿפ ץמורֿפ .ןרָאי
 טָאה סָאװ שינעצכעל ןוא שינעקנעב עקיצנייא יד ,םוטרעריטרַאמ
 בירקמ ךיז -- ןעוועג זיא ןרָאי עקיניזטסואוואב עריא ןעגנורדעגכרוד
 ןיא טױט םעד ןעניפעג ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ חבזמ ןֿפיױא ןייז וצ
 -עג ויא ןיקמורפ עמורֿפ .עטקידיײלַאב ןוא עטקירדעג יד רַאֿפ ףמַאק
 יו ,הילת רעד רַאֿפ טֿפמעקעג טָאה יז ןוא עקטסירָארעט א ןרָאװ
 זיא רעצ רעטסערג ריא .קילג ןוא עביל רַאֿפ טפמעק ױרֿפ רעדנַא ןַא
 רעקיבייא ףיוא ףָארטשי-טיוט םעד ןטיברַאֿפ ריא טָאה'מ ןעוו ,ןעוועג
 לֹּכ ףוס ןוא געוו ןבלעז ןֿפױא רעטייוו ןעגנאגעג זיא יז .עגרָאטַאק
 טָאה םעטָא ןטצעל ריא :ןגָאלשרעד עקיריא סָאד ךיז יז טָאה ףוס
 ןיא טָאה יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא .הילּת רעד ףיוא טכיוהעגסיוא יז
 ןיק טינ ןוא קערש ןייק טינ טליֿפעג טינ ןטונימ עטצעל ץריא
 סָאװ ,גנַאלרַאֿפ ןטכעלקריוװרַאֿפ ַא ןוֿפ קילג ןקיטכיל ַא רָאנ ,קיטייוװ
 ןגעלֿפ עטלא ערעזנוא .ןבעל ריא ןוֿפ ליצ רעטסכעה רעד ןעוועג זיא

 -"מורֿפ עמורֿפ ןעמָאנ רעד .רעקילייה ַא -- שודק :ןֿפור רעריטרַאמ א
 .םישודק ץיינ ערעזנוא ןוֿפ לטעצ ןיא ןרעוו ןבירשרַאֿפ סיוועג געמ ןיק

 טנעָאנ ךיא בָאה שטיוורוה קיזייא קחצי םענעברָאטשרַאֿפ םעד
 טָאה רע סָאװ ץלַא טעמּכ טנעיילעג רעבָא בָאה ךיא .טנעקעג טינ
 געמ קסנימ רעבָא .םיּכסמ םיא טימ ךיא ןיב ץלַא ןיא טינ .ןבירשעג
 רענעברָאטשרַאֿפ רעד יוװ ,חומ ןֿפרַאש ַאזַא טימ ןריצלָאטש סיוועג
 .טגָאמרַאֿפ טָאה

 רעירֿפ ךיא זומ ,ןבעל גנַאל ךָאנ ןלָאז ןוא ןבעל סָאװ יד ןוֿפ ןוא
 -ער ,(טלַאװ) ןיסעיל םהרנא טעָאּפ רעזנוא ןענַאמרעד ץלַא רַאֿפ
 ריא .עלַא םיא טנעק ריא ."טֿפנוקוצ , רעקרָאי וינ רעד ןוֿפ רָאטקַאד
 .שטנערב רעייא ןיא דילגטמימ א רַאֿפ םיא ןבָאה וצ היכז יד וליֿפַא טָאה
 רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאֿפ ןטסנידראֿפ ןוא תולעמ עסיורג ץנייז
 רעמ רשֿפא ןוא רעקינייו טינ ריא טסייוו עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאב
 רימ טעװ קסנימ ןיא ןרָאי עקילָאמַא ןוֿפ טעברט ןייז ןגעוו .ךיא יו
 .ןענָאמרעד וצ ןעמוקסיוא ךָאנ

 (ינעשז) אינעגוועי דניײרֿפ ןטל8 ןיימ ןענָאמרעד ןלעוו טלָאװ ךיא
 טצעזרעביא טָאח סָאװ יד ,רעטסעווש .סקיזייא קחצי -- שטיוורוה
 רָאי 70 ןרָאװעג יז זיא געט יד .שיסור ןיא "לַאטיּפַאק, סעסקרַאמ
 טינ םענייק ןוֿפ דנַאלסוריטץעוװָאס ןיא אמּתסמ זיא ייליבוי ריא .טלַא
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 "געק ַא ,עדמערֿפ ַא יז זיא ןטסינומַאק יד רַאֿפ .ןרָאװעג טרעײֿפעג

 יד .ףמַאק ןשיטילָאּפ ןוֿפ טייז ַא ןיא טציא טיימש יז םגה ,ןירענ

 םוש ןייק טַאהעג טינ םיוועג ןבָאה רעדיוו ןטסידנוב ענעטלַאהַאב

 רָאי 70 עץריא ןוֿפ 83 רעבָא .ייליכוי ריא ןרעיײֿפ וצ טייקכעלגעמ

 רַאֿפ ,םזילַאיצָאס ןרַאֿפ טעברַא רעראבטכורֿפ טימ לו8ֿ ןעוועג ןענייז

 ןלעװ ךיוא טלָאװ ךיא .ןסַאמ רעטעברַא יד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד

 עשיגרענע ןוא ץלוֿפטנַאלַאט יד ,עטרבח ענעזעוועג ןיימ ןענָאמרעד

 "עג עריא ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ רעטציא טיש יז .ןיקמורֿפ רתסא

 עטכישעג יד ןרעלקרעד וצ טיוה ןסיוא טכירק יז ; םירבח ענעזעוו

 ןביז עלַא ןיא ןעלבוט וצ ךיז טכוז יז ;שיטסינומָאק "דנוב , ןוֿפ

 רעד וא ,ערעדנַא ןוא ךיז ןזייוורעד וצ ידּכ םזינומָאק ןוֿפ ןרעסַאוװ

 רעבָא .ןרָאװעג טלצרָאװעגסױא ןצנַאגניא ריא ייב ןיוש זיא םזידנוב

 ןיא טֿפָא יז ןקידלושאב ייז .טינ ריא ןעיורטעג םירבח ץיינ עריא

 ןוֿפ ןטייוו ןוֿפ יז ןטלַאה ייז ; סעיטַאּפמיס עשיטסידנוב ענעטלַאהַאב

 .ןטײקיאעֿפ עסיורג עריא ןצונסיוא טינ ריא ןזָאל ,ןסַאמ עשידיא יד

 ךיז ןיֿפעג ךיא זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ןָאק ךיא רעבָא ?ייז ןענַאמרעד

 טוג ַא םניימ ןוא ,סעטַארג יד רעטניה ייז ןוא סעטַארג יד רעסיוא

 .ןדָאש ןדייב ןטרָאד ייז ןָאק טרָאװ

 טימ ,רעטעברַא רעטרעדנוה יד ןענעכערסיוא טינ ָאד ןָאק ךיא

 קסנימ ןיא טנַאה ןיא טנַאה ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ עכלעוו

 ןעמַאזוצ ןגָארטעגרעביא ,דנַאלפור ןוֿפ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא אֿפוג

 .ףמַאק ןוֿפ רעצ ןוא קילג ,גנוגעװַאב רעזנוא ןוֿפ ןטָאש ןוא טכיל

 .ןעזסיוא רעייז טינ יאדווא ,ןעמענ ערעייז טינ טֿפָא קנעדעג ךיא

 "עװַאב רעד ןוֿפ ןטנעמָאמ עסיוועג ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו רעכָא

 ליֿפ ךיא ןוא ,עקידעבעל יװ ןורּכז ןיימ ןיא סױרַא ייז ןעמיווש ,גנוג

 .םיבורק ערעטנעענ ןוא ערעטייוו ןוֿפ עילימַאֿפ רעסיורג א ןיא ךיז

 טעמּכ יו לָאמַא ךיז ליֿפ ךיא ןוא םייה ַא טעמּכ רימ זיא קסנימ ,ָאי

 .רעקסנימ ַא
 רעדייא רעקסנימ רעקינעוו רשֿפא ריא טניֿפעג ןיײלַא קסנימ ןיא

 .עקירעמַא ןוא ץּפָאריײא ןוֿפ ךעלעקניוו עלַא ןיא ייז טניֿפעג ריא

 ןדיא יד טימ .טרָא ןייא ףיוא ןציז טינ טביילב סָאװ םלוע ןַא זיא סע

 רעמט רָאנ ,ױזַא ךיוא זיא םייה רעטלַא רעד ןיא טעטש ערעדנַא ןוֿפ

 יַאזוצ ןריובעג טרעוו דיא רעקסנימ ַא .קסנימ טימ סע זיא ץלַא יו

 קילדנעצ א טימ ןוא ןטעליבךַאבנזייא טרעדנוה רַאַּפ ַא טימ ןעמ

 ןסיוו טלָאוװ'מ ןעוו ?ןָא טינ רעקסנימ ַא טרַאּפש ואוו .ןטרַאקסֿפיש

 רעקסנימ 8 ןעוועג גנַאל ןטרָאד ןיוש טלָאװ ,חנבל רעד וצ געוװ ַא

 .יטיײסָאס
 .עירטסודניא ןַא ןָא טָאטש א ןעוועג ןָא לָאמ עלט ןוֿפ זיא קסנימ

 טנעצָארּפ) רעכואוו ןוֿפ ןֹוא לדנַאה-דלַאװ ןוֿפ טבעלעג ןבָאה םיריבג יד
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 ;הכאלמ ןוא לדנַאהניילק ןוֿפ -- ןסַאמ יד .(תואולה עניילק ףיוא
 .גנוניישרעד עטֿפָא ןייק טינ ןעוועג ןענייז רעּפעש ערעסערג וליֿפַא

 יד רַאֿפ גנע ןרָאװעג קסנימ זיא עירטסודניא ןיא לגנַאמ בילוצ
 -עגקעװא זיא טייקכעלגעמ א טַאהעג טָאה סע רעוו ןוא ,רעקסנימ
 "סעוװוַארּפ , יד טייוו יו ,אֿפוג דנַאלסור ןוֿפ טעטש ערעסערג ןיא ןרָאֿפ
 ."עקירעמא ןייק ןעגנאגעג, זיא רע רעדָא -- ןזָאלרעד סָאד ןבָאה

 -הבישי -- הרוּת ןוֿפ טָאטש ַא תורוד ץגנַאל ןוֿפ זיא קסנימ
 ןוא ןטסיזַאנמיג ,םיליּכשמ ןוֿפ ךיוא רעטץעּפש ,סעקינזיולק ,םירוחב
 רעקסנימ ןענייז "שילָאװ איַאנדָארַאנ, רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא .ןטנעדוטס
 ,עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןטנעדוטס עשידיא
 לָאװער טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ווָאקרַאכ ןוא סעדָא ,וועיק
 עג ייז ןבָאה םייהַא רעמוז ףיוא קידנעמוק ןוא ,ןעיידיא ערענָאיצ
 דלעֿפ טיירב ןייק .קלָאֿפ ןיא ןעיידיא ץעיינ ערעייז ןגָארט וצ טכוז
 יד ןוֿפ הרוּת רעד טול .ןענוֿפעג טינ קסנימ ןיא ייז ןבָאה רַאֿפרעד
 ןעוועג טינ ללכב רעטעברא רעשיטָאטש רעד זיא סעצלָאװָאדָארַאנ
 רעד ןעוועג זיא סָאד .עיצולָאװער רעד רַאֿפ טנעמעלע רעקיטכיר רעד
 ינַא ןַא רַאֿפ טיירגעג ןעמ טָאה רעטעברַא ןטנעגילעטניא םעד .רעױּפ
 יד ןשיווצ ןריטיגַא ,ףרָאד ןיא ןזָאלקעװַא ךיז לָאז סָאװ ,רָאטַאט
 זיא קסנימ ןיא רעטעברַא ןשידיא-טינ םוצ יו ױזַא רעבָא .םירעיוּפ
 -ַאגרָא רע טָאה ,ןעמוקוצוצ רעווש ןעוועג טנעגילעטניא ןשידיא םעד
 ןכַאמ ייז ןוֿפ טלָאװעג ,רעטעברא עשידיא רַאֿפ ךעלזיירק טריזינ
 עשידיא , םערָאװ ,ףרָאד ןשיסור ןרַאֿפ לָאמַא רעדיוו -- סרָאטַאטיגַא
 ןוא ץטיל ןיא ןוא ,קיניײװ ןעוועג דנַאל ןצנַאג ןיא ןענייז "סעקישזומ
 םינ ןצנַאגניא טעמּכ "סעקישזומ עשידיא , ןייק ןענייז דנַאלסור-סייוװ
 ךיז טָאה גנוגעוואב-ךעלזיירק עשידיא יד זַא ,הרבס ַא זיא סע .ןעוועג
 -סור ןוֿפ טעטש ערעדנַא ןיא רעדייא רעירפ ןביוהעגנָא קסנימ ןיא
 קסנימ ןיא ךיז טָאה יז זַא ,טינ קֿפס םוש ןייק זיא סע ןוא ,דנַאל
 ןוֿפ ןרָאי רעקיצכא יד ןיא .ואוושרעדנַא יו טלקיװטנַא רעקרַאטש
 טייצ ןייא ךעלזיירק עשידיא רעקסנימ יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ
 .ןשטנעמ 280 טלייצעג

 -רוטלוק א רערעמ ןעוועג זיא ךעלזיירק יד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד
 ןטרָאד טָאה'מ .רערענָאיצולָאװער-װימקַא ןֵא רעדייא ,רעשיטסילַאיצַאס
 -רַא םעד ןבעג וצ ידּכ ,ךַארּפש עשיסור יד ץלַא רַאֿפ רעירֿפ טנרעלענ
 ןוֿפ .ןענרעל ןוא ןענעייל ןענעק לָאז רע ןכלעוו ןיא ,ןושל ַא רעטעב
 -עג טינ ץנעגילעטניא ערענַאיצולַאװער עקיטלָאמעד יד טָאה שידיא
 טעמּכ טָאה ,םערָא ןעוועג טלָאמעד זיא ךַארּפש עשידיא יד ןוא .ןטלַאה
 ,וצרעד טליצעג ךָאד ןעמ טָאה םעד ץוח .טַאהעג טינ רוטַארעטיל ןייק

 רָאטַאטיגא ן ןרעוו טייצ רעד טימ לָאז לזיירק ןוֿפ רעטעברא רעד זַא
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 ןוֿפ םיקרּפישָאר טנרעלעג ןעמ טָאה ךַאנרעד .םירעוּפ עשיסור רַאֿפ
 וצסױרַא ידּכ ,תועידי עראטנעמעלע עטשרע יד ,טֿפַאשנסיוװ-רוטַאנ
 עיינ 8 ייז ןבעג ןוא ןבױלגרעבַא ןוא ןביולג ןוֿפ רעמעברַא יד ןסייר
 טָאה ,הגרדמ רעטירד רעד ףיוא ,רעטעּפש טשרע .גנואיושנַא-טלעוו
 רעטעברא םעד ןכַאמ ןסייהעג טָאה סָאד .םזילַאיצָאס טנרעלעג ןעמ
 -נַאגַאּפָארּפ עכלעז8 ךרוד .טנעגילעטניא ןא רַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ
 ןייק ,ןריֿפכרוד טנָאקעג טינ רעטעברַא ךס ןייק ןעמ טָאה ךעלזיירק-עד
 רענעי ןיא זיא קסנימ ןיא רעבָא .ןֿפַאש טנעקעג טינ גנוגעװַאב-ןסַאמ
 טינ ,ןקירבַאֿפ ןייק טינ :ןעוועג טינ טעמּכ ןסַאמ-רעטעברַא ןייק טייצ
 .רעּפעש עסיורג ןייק

 -- עירטסודניאדזיוה עדנטיידַאב 8 ןעוועג זיא סע ואוו ,ענליוו ןיא
 סעינרַאברַאג ןעוועג ןענייז סע ואוו ,לג"דא רעסמעשז ,רעכַאמ-ןקָאז
 יד ואוו ,ןעיירעקורד ערעסערג ,ןקירבַאֿפױסָאריּפַאּפ ערעסערג ןוא
 ןיא יו רעירפ ןעמ זיא ,רעסערג ןעוועג ךיוא ןענייז רעּפעש-הכָאלמ
 וליֿפַא ןוא .שידיא ףיוא ןסַאמ יד ןיא עיצַאטיגַא וצ רעבירַא קסנימ
 יגַא וצ ץדנַאגַאּפָארּפ ןוֿפ רעבירַא ךיוא זיא קסנימ ןעוו ,רעטעּפש
 ןיא גנוגעװַאב רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןשיווצ ךָאד זיא ,עיצַאט
 ענליוו ןיא :דיישרעטנוא רעקיטנַאק א ןעוועג ענליוו ןיא ןוא קסנימ
 ;ףמַאק רעשימָאנָאקע רעמ ,עיצַאזינַאגרָא רעמ ,עסַאמ רעמ ןעוועג זיא
 -עברַא רענליוו רעד .ךעלזיירק רעמ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעמ --- קסנימ ןיא
 -נַאנוֿפ , וצ רערעמ -- רעקסנימ רעד ,ןָאט וצ רערעמ טכוזעג טָאה רעט
 .ןגַארֿפ ןיא "ךיז ןביילקרעד

 קסנימ ןיא ןענייז שידיא ףיוא ךעלזיירק-רעטעברַא עקידרעטעּפש יד
 ןענייז ייז רעבָא ,לָאמַא יו ןרעמיצ-רידוטש עכלעזא ןעוועג טינ ךיוא
 ָאד םעד .טעטש ערעדנא ןיא יו שיטערָאעט רעמ ןבילבעג ץלַא ךָאנ
 וליֿפַא ןטלַאהעגנייא קסנימ ןיא גנוגעװַאב יד טָאה רעטקארַאכ ןקיז
 יװטנַא רעמ לסיב ַא ןטרָאד ךיז טָאה טֿפַאשטריװ יד ןעוו ,רעמעּפש
 לָאמ ןייק קסנימ טָאה ןסַאמ עלעירטסודניא עדנטיידַאב ןייק .טלק

 .טגָאמרַאֿפ טינ

 -ָאמעד-לַאיצָאס ןרָאװעג רעכיג זיא גנוגעװַאב עשידיא רענליוו יד

 ןעגנומיטש ןטלַאהעגנייא רעגנעל ךס א ךיז ןבָאה קסנימ ןיא .שיטַארק

 ,רַאֿפרעד זיולב טינ ןוא ."אילַאװ איאנדָארַאנ, רעד ןוֿפ סעיטַאּפמיס ןוא

 ןטנעדוטס-סעצלָאװָאדָארַאנ ןוֿפ טסענ א ןעוועג לָאמַא זיא קסנימ סָאװ

 -ַאּפָארּפ טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,םיצירּפ עקימורַא עקינייא וליֿפַא ןוא

 -ַאנ עשידיא יד סָאװ רַאֿפרעד זיולב טינ ,םירעוּפ יד ןשיווצ עדנַאג

 -רַא יד טריֿפעגנָא גנַאל ןוא טעדנירגעג ןטרָאד ןבָאה סעצלָאװַאדָאר

 ןיא ,םעצלָאװַאדָארַאנ ןעוועג ךיוא ןענייז ענליוו ןיא .ךעלזיירק-רעטעב

 עדנטיידַאב עכלעזַא וליֿפַא -- טרעדנוהרָאי ןקירַאֿפ ןוֿפ ןרָאי רע70 יד
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 עטשרע יד ןוא ,ערעדנַא ןוא ןָאסלעכָאי ,ןַאמקעטּפָא ,שטיוועלעדנוז יוו
 ךיוא ץענליוו ןיא ןבָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ךעלזיירק-רעטעברַא
 רערעמ ןעוועג זיא ענליוו ןיא רעבָא .סעצלָאוװָאדָארַאנ טםעדנירגעג
 ואוו .רעטעברא עטרעלקעגֿפױא ענלצנייא רערעמ קסנימ ןיא ,עסַאמ
 ינַאגרָא וצ טגיונעג רעמ גנוגעוואב יד זיא ,עסַאמ 8 ןַארַאֿפ זיא סע
 ואוו .עיטַארקָאמעדילַאיצַאפ וצ -- ףמַאק ןכעלגעט-גָאט םוצ ,ץיצַאז
 גנוגעוַאב יד זיא ,רעבירַא ןגעוו רעטעברַא עטרעלקעגֿפױא ענלצנייא
 זיב ןוא .רָארעט וצ ,ןטנעמיטנעס ערענָאיצולָאװער וצ טגיונעג רעמ
 ץשידיא יד טָאה -- 1905 ןיא --- עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד

 -ַאיצָאס סעּפורג ץניילק טגָאמרַאֿפ קסנימ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 קסנימ ןיא טָאה 1902 ןוא 1901 ןרָאי יד ןיא .ןרענָאיצולָאװער-טסיל
 ריא ףיוא ןבירשעג טָאה עכלעוו ,ץעיצַאזינַאגרָא עשידיא ַא טריטסיזקע
 טלאה טנַאה רעדנַא רעד ןיא ןוא "דנוב , םעד יז טיג טנַאה ןייא זַא ,ןָאֿפ
 ,רעטעברַא יד ןבָאה ןזיירק עשידנוב יד ןיא וליֿפַא .רעוולָאװער ַא יז
 רעולוּפ ,סעבמָאב טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ,ענליוו ןיא יו רעטֿפָא ןוא רעמ
 ןעמונעגרעטנוא רעטעברַא סעּפורג עניילק סָאד ןבָאה טֿפָא .לג"דא
 ;עיצַאזינַאנרַא רעד ןוֿפ םּכסה םעד ןָא תוירחַא רענעגייא רעייז ףיוא
 םעד ןוֿפ טָאה עיצַאזינאגרָא עקיטרַא יד זַא ,טכַאמעג ךיוא ךיז טָאה סע
 טכַאמעג ךיז טָאה יז רָאנ ,טריֿפעגנָא ןוא ןֿפלָאהעג וליֿפַא ןוא טסואוועג
 עכלעזא טלַאװ טעטימָאק-לארטנעצ רעד םערָאװ ;טינ טסייוו יז יו
 .טביולרעד טינ ןכַאז

 .סייררעביא ןא ןָא טריטסיזקע עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ענליוו ןיא
 ,ןקרעמ טזָאלעג םיוק ךיז טָאה ,ךַאװש ןעוועג זיא יז ןעוו ,ןטייצ ןעוועג
 ןענייז קסנימ ןיא .טינ לָאמנייק יז זיא ןדנואוושרַאֿפ ןצנַאג ןיא רעבָא
 ןַארַאֿפ :ןגָאז טנעקעג טינ טָאה ריא ןעוו ,סייררעביא ןוֿפ ןטנעמַאמ ןעוועג
 -עברַא רענליוו רעד .עיצַאזינַאגרָא ןייק ָאטינ רעדָא עיצַאזינַאגרָא ןַא
 ַאװער רעמ -- רעקסנימ רעד ;טריזינַאגרָא רעמ ןעוועג זיא רעט
 .שיטנַאמָאר רעמ ,רענָאיצול

 יד זיא ,רעטעברא עריא רַאֿפ גנעדוצ ןעוועג זיא קסנימ לייוו ןוא
 רעקסנימ יד לייוו ןוא .רעסערג ןעוועג ןטרָאד עיצארגימע ןוא טיונ
 יד ןוא רעטקַארַאכ-סגנורעלקֿפױא ןַא רעמ ןגָארטעג טָאה גנוגעווַאב
 ןדנעװאוצנָא דלעֿפ גונעג טאהעג טינ ןבָאה רעטעכרט עטרעלקעגֿפױא
 טימ ןעמונרַאֿפ ךס ַא ךיז ןבָאה ןוא טעברַאךסַאמ ןוא עיגרענע רעייז
 רעמ קסנימ ןיא ךיז ןעמ טָאה --- "ךיז ןבײלקרעדנַאנוֿפ , ןוא ןעלבירג
 עלַאנַאיצַאנ טימ ,עיצַארגימע רעשידיא ןוֿפ ןגָארֿפ יד טימ טקיטֿפעשַאב
 -ילעוּפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טסענ א ןעוועג זיא קסנימ .ללכב ןגַארֿפ
 רעד ,רעטֿפַאהנסַאמ-טינ רעד טקריוועג טָאה ָאד .ןּפורג עשיטסינויצ
 8 ןעוועג זיא קסנימ .גנוגעווַאב רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ-הכָאלמ-ןיילק
 קסנימ ןוֿפ זייוולייט ,סעקינזיולק ןוא םירוחכ-הבישי ךס ַא טימ טָאטש

198 



 םירוחב-הבישי יד .ךעלטעטש ץעקימורַא יד ןוֿפ רעמ ךָאנ רָאנ ,אֿפוג
 ַא ןֿפַאשעג ןבָאה ,ןטסילַאיצָאס ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סעקינזיולק .ןוא
 -ַאב ַא טליּפשעג טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא-קלָאֿפ עשיטסילַאיצַאס
 יטסילַאיצָאס יד טָא .גנוגעווַאב-רעטעברא רעזדנוא ןיא עלָאר עדנטייד
 גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ עש

 -לעזַא ןעמַאטש ריא ןוֿפ .רוטלוק-ןסַאמ רעשידיא ןוֿפ םָארטש ןטנוזעג א

 ןוא קעדַאלװ ,רעגינ .ש ,קיווייל ,ןיזייר .8 ,ןיסעיל .8 יוו רעקסנימ עכ

 ןריובעג ןענייז יז ןוֿפ עקינייא סָאװ סיוא טינ טכַאמ סע -- ערעדנַא
 ,קסנימ ןיא ןעוועג ייז ןענייז סעקינזיולק ;ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא

 יד רעבָא .קסנימ ןוֿפ ןגיוצעג ייז ןבָאה הקיני עקיטסייג עיינ יד ןוא
 -נעמ ךיז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ עקיבלעז
 ןגיוצעג ןבָאה ןוא ןעיצקעוװַא טזָאלעג טכייל ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשט

 -וא עשיטסילַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ וצ ,םזינויצ םוצ ךיז ךָאנ ערעדנַא

 טָאה סָאװ ,גָאװ 8 ןעוועג גנוגעװַאבךןסַאמ יד זיא ץנליוו ןיא .סעיּפָאט
 יוצ ןעוועג גָאװ עקיזָאד יד זיא קסנימ ןיא .ןדָאב ןטנוזעג םוצ ןגיוצעג
 הכולמ רעד ןיא ןעילֿפ וצ טרעטשעג ױזַא טשינ טָאה יז ןוא ,ןיילק
 זיא ףמַאק רעשיטסילַאנָאיצַאניטנַא רעשיגָאלַאעדיא רעד .תומולח ןוֿפ
 .רערעווש ןעמוקעגנָא קסנימ ןיא "דנוב , םעד

 ןטסנידרַאֿפ עסיורג טָאה קסנימ :ןרעוו טנכיײצרַאֿפ ָאד לָאז ןוא
 ,טייקשידיא רעלַאקידַאר רעיינ םָארטש ַא "דנוב , ןיא ןגָארטנײרַא רַאֿפ
 -יא ןוֿפ ערעֿפס רעד ןיא ןסַאמ-רעטעברא עשידיא יד ןעיצניירַא רַאֿפ
 םעד ןבעגעג טינ טָאה קסנימ .ןנַארֿפ עשידיא ןוא ןסערעטניא עשיד
 "עג טָאה יז רעבָא ,סַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ עטמיטשַאב ןייק "דנוב,
 טָאה יז .ןרעוו טעבראעגסיוא לָאז םַארגָארּפ אזא זַא ,וצרעד ןבירט
 רעד ןעמעוו טימ ,עסָאנעג רעד .ןליוו םעד טקעוועג ,ןעגנומיטש ןֿפַאשעג
 טָאה רע .ןיסעיל .ַא זיא ,ןדנוברַאֿפ גנע זיא םָארטש רעיינ רעקיזָאד
 ייל ערענָאיצולָאװער עטשרע ענייז ןבירשעגנָא טייצ רענעי ןיא ןיוש
 -יילק 8 ןבעגעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא-רעטעברא רעקסנימ יד .רעד
 -ַאיצָאס עשידיא יד .טריֿפַארגָאטקעה רעדיל עקיזָאד יד ןוֿפ גנולמאז ענ
 טֿפָא טגעלֿפ רע ;טנעקעג טוג םיא ןבָאה ענליוו ןוא קסנימ ןוֿפ ןטסיל
 עכיירטסייג ענייז טימ ןטנעגילעטניא עטרילימיסַא-בלַאה יד ןכעטש
 ןֿפרַאש ןייז רַאֿפ ןטלַאהעג קרַאטש םיא ןוֿפ ןבָאה ייז רעבָא ,ןעמארגיּפע
 ןטימ ןיא .טעברא עשיטסילַאיצַאס ענעבעגעגרעביא ןייז רַאֿפ ןוא הומ
 ,עיציזָאּפָא ןייז טעדנירגעג קסנימ ןיא רע טָאה ןרָאי רעקיצניינ יד ןוֿפ
 .עיציזַאּפָא סטלַאװ

 םטלַאװ ןשימעצ ,עכָאּפע רענעי ןגעוו ןביירש סָאװ ,יד ןוֿפ ךס א
 .(קישטזער) ןָאדרָאג םחרבַא ןוֿפ עיציזָאּפָא רענליוו רעד טימ עיציזַאּפָא
 יעג זיא ץיציזָאּפָא סקישטזער םעד .קיטכיר טינ סיואכרוד זיא סָאד
 -עברַא עטלייוורעדסיוא ענלצנייא ןשיווצ עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ ןענַאטש
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 -ָאס רַאֿפ ,שידיא ןגעק שיסור רַאֿפ ,עיצַאטיגַאךסַאמ ןגעק -- רעט

 ;ףמַאק ןגעק ,ןקיירטס ןגעק גנורעלקֿפױא עשיֿפָאזָאליֿפ-שיטסילַאיצ
 "עד רָאנ ןענָאק ןעמ טעוװ ,טהנעטעג קישטזער רעד טָאה ,ןקיירטס
 -עג טָאה רע .טרעלקעגֿפױא טוג ןרעוו ןלעוװ רעטעברַא יד ןעוו ,טלָאמ
 רעטעברא רעדעי זַא ,טלָאוװעג טָאח רע .ןטנעגילעטניא יד ןגעק טּפמעק
 רעמ ןגָארטעג טָאה ץעיציזָאּפָא סניסעיל .טנעגילעטניא ןא ןרעוו לָאז
 -טכער זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-שידיא ַא ץלַא יו
 רעד זַא ,גנומיטש ערענָאיצולָאװער ַא ןדיא ייב טֿפַאש טײקיזָאל
 זיא רע סָאװ םעד רעסיוא ,טײקיזָאלטכער רעשידיא רעד ןגעק ףמַאק
 -ָאיצולָאװער םָארטש ןקרַאטש ַא רע טגנערב ,ןיײלַא ךיז רַאֿפ קיטכיוו
 רַאֿפ ןסַאמ עשידיא יד ןכַאמ וצ טימ רע טֿפלעה ,עיגרענע רערענ
 -ניא עשידיא ןיא ןָאטוצניירַא רעמ ךיז ןֿפורעג טָאה רע .ןטסילַאיצָאס
 רע ,ןקיירטס ןגעק ןעוועג טינ זיא רע .גנוֿפַאש רעשידיא ןיא ,ןסערעט
 רעד גנוגעווַאב רעד ןיא ןרעוו ייז סָאװ ,םעד ןגעק ןעוועג רָאנ זיא
 טינ ךיוא ןענייז ,טגָאזעג רֶע טָאה ,ךעלמיטַאבעלַאב ערעזדנוא .רקיע
 ןופ ףמַאק ַא טֿפָא טסייה קיירטש ַא ןדיא ייב ןוא ,םינצבק יוװ רעמ
 -ריוו רעקסנימ יד ןוֿפ טמאטשעג טָאה גנוניימ אזא) .ןוֿפלד ןגעק ןצבק
 רעמ רַאֿפ ןעוועג זיא עיציזָאּפָא סניסעיל .(ןעגנוגנידאב עכעלטֿפַאשט
 ןשיטילָאּפ ןשידיא רעמ רַאֿפ ,ףמַאק ןשיטילָאּפ רעמ רַאֿפ ,גנורעלקֿפיוא
 ןעמ יו ,סעצווָאטלַאװ ,םידימלּת עּפורג א ןֿפַאשעג טָאה ןיסעיל .ףמַאק
 ,ןטנעגילעטניא עגנוי ןוא רעטעברַא -- ,ןֿפורעג טלָאמעד ייז טָאה
 אֿפוג קסנימ ןיא רעוט עשיטסילַאיצָאס ןרָאװעג ךָאנרעד ןענייז עכלעוו
 ריא טעוװ עקירעמא ןיא ָאד ךיוא .דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא
 -ָאמא ןעניֿפעג גנוגעווַאב-רעטעברא רעד ןוֿפ ןגייווצ ענעדיײשרַאפ ןיא
 .םידימלּת סניסעיל עקיל

 -ַאב רעקסנימ ןוֿפ ךירטש ןקידריווקרעמ ַא וצ ךיא םוק ָאד ןוא
 רעריֿפ ןוא רעוט ןבעגעג קסנימ טָאה ענליוו טימ ןעמַאזוצ .גנוגעוו
 ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד רַאֿפ
 -ץברא רעקסנימ ענעי ןָאטעגניהא ךיז ןבָאה ואוו .עקירעמַא ןיא ךיוא
 ? ךעלזיירק יד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ רעייז טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,רעט
 ;ןטנעגילעטניא עלענַאיסעֿפַארּפ ןרָאװעג ןענייז ייז ןוֿפ לייט רעניילק א
 לייט רעטירד 8 רעבָא ; ןבעל ןטַאוװירּפ ןגנע ןיא קעוװַא זיא לייט ַא ךָאנ
 ךעלזיירק יד .גנוגעװַאב-ןסַאמ רעד ןוֿפ ןרָאטַאטיגַא ןרָאװעג ןענייז

 -עגנָא ןבָאה ךעלזיירק יד סָאװ .גנוטיירנוצ עטוג ַא ןבעגעג ייז ןבָאה
 עטקישרַאֿפ ןוֿפ עינָאלָאק יד ,עמרוט יד טקידנערַאֿפ טּפָא טָאה ,ןביוה
 טָאה ןעמ יו ,ץיצולַאוװער רעד ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא יד --- ריביס ןיא
 קיסעמסינטלעהרֿאֿפ ןעוועג זיא קסנימ .סעמרוט עשירַאצ יד ןֿפורעג
 ןענייז רעטעברַא רעקסנימ בוא .ץנעגילעטניא-רעטעברַא ןיא ךייר
 -ַאוער א רעטעברפ ןא ךיז טָאח ,ןטנארגימע עקיטרַאֿפ ןעוועג ללכב



 םיטַאבעלַאב יד .ןטלַאה טנעקעג טינ גנַאל סיוועג קסנימ ןיא רענָאיצול
 .טעברא ןייק ןבעג טלָאװעג טינ םיא ןוא טנעקעג ןיוש םיא ןבָאה
 -מוא ןַא טיירגעגנָא םיא רַאֿפ ןטלאהעג ןבָאה ןרַאדנַאשז ןוא ײצילָאּפ
 ןיא ןרָאֿפעג רעטעברַא עשיטסילַאיצַאס רעקפנימ ןענייז .הריד עטסיז
 .גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ןווייה ןוא ץלַאז ןטרָאד ןרָאװעג ,טעטש ערעדנַא
 ןוֿפ רעדילגטימ ןוא ןלַאנַאיסעֿפָארּפ ךס 8 טאהעג טָאה "דנוב , רעד
 ןעמוקַאב גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאפ רעייז ןבָאה סָאװ ,ןטעטימַאק
 טעטש ערעדנא ךס 8 ןיא ןענייז רעטעברא רעקסנימ .קסנימ ןיא

 ןשיווצ עוויטקַא רעמ ןוא עקיניזטסואווַאב רעמ יד ,ערעסעב יד ןעוועג
 ."דנוב, ןוֿפ עסַאמ רעד

 -ץגסיוא ןבָאה רעטעברא עשיטסילַאיצַאפ רעקסנימ יד ןעוו ןוא
 -טימ ךס ַא דנאל םעיינ םעד ןיא ייז ןבָאה ,עקירעמא ןייק טרעדנַאװ
 -רעטעברַא םעד ,סנָאינוי יד ןטלַאהוצֿפױא ןוא ןֿפַאשַאב וצ ןֿפלָאהעג
 טלייצרעד רימ טָאה ןיסעיל .ַא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ,גניר
 דיא א ,ץראווש ןעמַאנ ןטימ קרָאידוינ ןיא טסינישַאמ ןשידיא ַא ןגעוו
 ןוֿפ רענייא ןעוועג קסנימ ןיא לָאמַא זיא רעכלץוו ,קיצכַא רָאי א ןוֿפ
 םעד םזילַאיצָאס םוצ ןגיוצעגוצ רע טָאה סָאד .ןטסילַאיצַאס עטשרע יד
 רע זיא עקירעמא ןיא ָאד .שטיוורוה קיזייא קחצי םענעברָאטשרַאֿפ
 -נירג יד ןשיווצ ןעוועג ,גניר-רעטעברא ןוֿפ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג
 זיא סע רעכלעוו ןוֿפ יטעיײסַָאס רעלַאקידַאר רעקסנימ רענעי ןוֿפ רעד
 ךָאנ זיא ץרַאוװש ואוו ,גניר-רעטעברַא ןוֿפ 1 שטנערב ןרָאװעג רעטעּפש
 רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא לָאמַא זיא רע .דילגטימ ַא םויה דע
 ןוא טלא ץרַאוװש זיא רָאי קיצכַא רעכעה .עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ
 -עגנייא ךָאנ טָאה ןוא ץעינַאװערָאה רענעגייא ןייז ןוֿפ ךָאנ טבעל רע
 .גנוגעוואב ןוא טלעוו ,שטנעמ רַאֿפ סערעטניא ןטֿפַאהכבעל ַא ןטלַאה

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טָאלב ענייש ַא ןבירשעגניירַא טָאה קסנימ
 .גנוגעוואב-רעטעברַא רעשידיא רעד

1922 

 ךעלזיירק יד
 (טּפירקסונַאמ ןטקידנערַאֿפ-טינ םענעבילברַאֿפ ַא ןוֿפ)

 ןוֿפ ,קסנימ ןיא ןוא ענליוו ןיא ךעלזיירק-רעטעברא עשידיא יד

 -ַאטשטנַא ןענייז ,"דנוב , רעד ןסקַאװעגסױרַא רֶעטעּפש זיא סע עכלעוו
 רעטעברא עשידיי ןוֿפ ךעלזיירק ענליוו ןיא ןעוועג .1886 םורא ןענ
 ןענייז ייז רעבָא .סעצלָאװָאדָארַאנ עשידיא ןוֿפ ןֿפַאשעג ,ךיוא רעירֿפ
 ןשינאגרָא ןייק ,טייק-השורי ןייק טאהעג טינ ,עקילעֿפוצ ןעוועג -

 -רַאֿפ לָאמַא טימ ןוא ןצָארּפשֿפױא לָאמַא טימ ןנעלֿפ ייז .סקואוו
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 ַא ןָא ,סעיינ 8 רעביא ןָא ךיז ןביוה ןוא רעביא ךיז ןקַאה ייז .ןקלעוו
 יז ןופ ענליוו ןיא זיא ןרָאי רע90 יד ןוֿפ בױהנָא ןיא .דנובנעמַאזוצ
 .ןֿבילבעג טינ רכז ןייק

 יד ןוֿפ ךיז טיצ סָאװ ,עיניל ַא ןקרעמנָא ןעמ ןַאק קסנימ ןיא
 ןבָאה סעצלָאװַאדָארַאנ עשידיא יד סָאװ ,ךעלזיירק-רעטעברַא עשידיא
 ףוס ןוֿפ .ר .ס עשידיא יד זיב ,ןרָאי רעקיצעביז ןוֿפ ףוס ןיא ןֿפַאשעג
 קילדעוו .טרעדנוהרָאי ןקיטנייה םנוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןוא רעקיצניינ
 ,טלייצרעד רימ טָאה שטיוורוה (עינעשז) אנווָאֿפלָאדַא ַאינעגוועי יו
 יד ןוֿפ בױהנָא ןיא ךָאנ סעצלָאװַאדָאראנ עשידיא יד ייב ןטרָאד זיא

 ףרַאד ןעמ ךַארּפש רעכלעוו ףיוא ,קֿפס א ןעוועג ןרָאי רעקיצכַא
 .שידיא רעדָא שיאערבעה ןיא ,ןדיא ןשיווצ עדנַאגַאּפָארּפ יד ןריֿפ
 -ןַאגַאּפָארּפ יד ןריֿפ ןעמ לָאז ןעמעוו ןשיווצ ,ךעלטנגייא טסייה סָאד
 ןיא ךיז טָאה 1882 ןיא .רעטעברַא רעדָא םירוחב הבישי ןשיווצ ,עד

 -ַאלּפעג טָאה סָאװ ,טנגוי עטנעגילעטניא עּפורג ַא טעדליבעג קסנימ
 טיול ,שיאערבעה ןיא לאנרושז ןשיטסילַאיצָאס ַא ןבעגסיורא טעוועגנ
 טשינרָאנ רעבָא זיא ןוֿפרעד ."תמאה , סנַאמרעביל ןוֿפ רעטסומ םעד

 -ַארּפ יד טריֿפעג ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה שיטקַאֿפ .ןעמוקעגסורַא
 ןיא אקווד רָאנ ,שידיא ןיא טינ ןוא שיאערבעה ןיא טינ עדנַאגַאּפ
 טָאה טנגוי עטנעגילעטניא עשידיא יד עכלעוו ,ךַארּפש רעשיסור רעד
 יד ןיא ןכארּפש ייוצ ענעי יו רעסעב ךס ַא טנעקעג טלָאמעד

 ןכָארברעטנואמוא טעמּכ ןענַארַאֿפ קסנימ ןיא ןענייז ןרָאי רעקיצכַא
 ןייר א גנומכיר רעייז זיא רעירֿפַא .רעמעברַא עשידיא ןוֿפ ךעלזיירק
 גנוריצנערעֿפיד יד ןָא ךיז טביוה רעטעּפש .עקסעשטגלָאװָאדָארַאנ
 סָאװ טרעוו סָאװ ,ליימט ַא .ץנעגילעטניא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא
 טביוה ,ןַאןביוא םעד טייצ רעד טימ טמענרַאֿפ ןוא רעסערג רעטייוו
 םיג לייט רעקיזָאד רעד .םזיסקרַאמ םוצ ןייגרעביא ןָא זייווכעלסיב
 -גיּפש ךעלזיירק יד ןוא .ךעלזיירק-רעטעברַא טימ ץלַא יו רעמ ּפָא ךיז
 -סגנאגרעביא ןקיזָאד םנוֿפ ןזַאֿפ עטסנדישרַאֿפ יד ךיז ןיא ּפָא ןעל
 יד ייב טביילב ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ לייט רעטייווצ ַא .דָאירעּפ
 -רַאּפ רעד וצ רעביא רע טייג רעטעּפש .סעקינדָארַאנ יד ןוֿפ ןעיידיא
 .ר .ס ייט

 רעטאווירּפ א ןענַאטשעג זיירק םעד ןוֿפ שָארב זיא קסנימ ןיא
 ןעמ טָאה טָאטש ןיא .ןירעּפלײה ,טנעדוטס רענעזעוועג ַא ,רערעל
 עכַאװש רעייז טַאהעג טָאה רע לייוו ,"רעדנילב רעד, ןֿפורעג םיא
 -עטניא רעד ןשיווצ ךעלכעזטּפױה ךעלזיירק טַאהעג טָאה רע .ןגיוא
 ,ךעלזיירק ענעי ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא יד .ןינעגיל
 -טנַא טינ ייז ןבָאה גנוגעװַאבךסַאמ ןייק .שיסור טנעיילעג ןבָאה
 עקיצנייא יד ןעמוקעגסורַא ייז ןוֿפ ןענייז רעטעּפש רעבָא ,טלקיוו
 .ר .ס יד וצ טרעהעג ןכַאה סָאװ ,רעטעכרַא עשידיא
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 .ןבילבעג טינ רוּפש ןייק ךעלזיירק עטלא יד ןוֿפ זיא ענליוו ןיא
 טינ ךיא בָאה ,םזילַאיצָאס םוצ ןענַאטשעגוצ ןיב ךיא תעב ,1894 ןיא
 ַא ןביילב לָאז סָאװ ,טנעגילעטניא ןשידיא ןקיצנייא ןייק .טנעקעג
 .טרעהעג ייז ןוֿפ ךיא טלָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןטלָאװ סע ןעוו .קינדָארַאנ

 רעטעּפש זיא סע עכלעוו ןוֿפ ,ךעלזיירק-רעטעברא עשידיא יד

 זיא רענייא .ןעלצרָאװ ייווצ ןוֿפ ןסקַאװ ,"דנוב , רעד ןעמוקעגסױרַא

 ןֿפרעג םיא טָאה ןעמ יו ,רעדָא ,סעכיגָאי װעיל ץּפורג יד

 יו טסואווַאב ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ."ירטימיד, ,וויטַאריּפסנַאק

 ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ךָאנ ;ַָאקשיט .ד .ס .ּפ רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד

 "םוקַאטרַאּפס, עּפורג רעשיטסינומָאק רעשטייד רעד ןוֿפ רעריֿפ ַא

 -סינומָאק םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ןוא

 זיא רע .1919 לירּפַא ןט15 םעד ,דנַאלשטייד ןיא דנַאטשֿפױא ןשיט
 טָאה עטַאט ןייז .החּפשמ רעשיטַאבעלַאב רעשידיא א ןוֿפ ןעוועג
 רעטסעווש א ענייז .("זיולק סעכיגָאי,) זילק ענעגייא ןא טאהעג
 זיא רע .שיסור םירוחב הבישי םירבח עניימ טימ טנרעלעג טָאה
 םעדכָאנ ךיילג .עיזַאנמיג רעגנליוו ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא 1889 ןיא
 רעד ןיא ןוא הכאלמ יד ךיז ןענרעל רעסָאלש א וצ ןָא רע טמוק
 טָאה רע .רעטעכרַא טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןֿפינקרַאֿפ טייצ רעקיבלעז
 טעדנירגעג טָאה רע ;רעטעברַא עשידיא אקווד ןעניז ןיא טאהעג טינ
 יו ױזַא רעבָא .רעטעכרא עשיווטיל ןוא עשילױּפ ןוֿפ ךיוא ךעלזיירק
 עשידיא וצ ןעמוקוצוצ רעטכייל ןוא רעטנעַאנ ןעוועג ךָאד זיא םיא

 עג טָאה רע סָאװ ,ךעלזיירק טייהרעמ עטסערג יד זיא ,רעטעברַא

 ךיז םורַא טָאה רע .רעטעברא עשידיא ןוֿפ ןענַאטשַאב ,טעדנירג

 יט, ןָאזלעּפָאק חמצ יו ,ןטנעגילעטניא עּפורג עניילק ַא טריּפורג

 ,ןיקסעּפ לאומש ,איֿשקסנַאיריזוֿפ ַאינַאֿפ ,רעמשטראק עליצ ,"יײֿפַאמ

 טָאה 1891 ןיא .ךעלזיירק יד ןריֿפנָא ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה עכלעוו

 קרַאטש םיא ףיוא טָאה ײצילָאּפ יד : ענליוו ןזָאלרַאֿפ טזומעג סעכיגָאי

 טלָאמעד דָארג .וויזירּפ םוצ ןייטש טֿפרַאדעג טָאה רע ןוא טקוקעג
 ןטנעצ ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאב טשרָאקָא) עשרַאװ ןוֿפ ןעמוקעג זיא

 יזיירק יד ןעמונעגרעביא טָאה רע ןוא ,רעמערק ידַאקרֿא (ןָאיליווַאּפ

 ךיז ןבָאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ידַאקרַא יו .ןסעכיגַאי ןוֿפ ךעל

 -עטניא ןַאמ טרעדנוה 8 ייב ןענוֿפעג טלָאמעד ךעלזיירק עלַא ןיא

 "דנוב, ןוֿפ גנודנירג רעד זיב ןָא טלָאמעד ןוֿפ .רעטעברַא ןוא ןטנעגיל

 טליֿפ םוטעמוא .גנוגעווַאב-ךעלזיירק רעד ןוֿפ שָארב ידַאקרַא טייטש

 ןייז ,טנַאלַאט רעשירָאטַאזינַאגרָא ןייז ,טסייג רעקידנריֿפנָא ןייז ךיז

 בָאה 1894 ןיא גנוגעווַאב רעד ןיא ןירַא ןיב ךיא תעכ .ויטַאיציניא

 סעּפע ןגעוו יוװ קידנדער טרעהעג (סעכיגָאי .ל) ןירטימיד ןגעוו ךיא

 רימ ןבָאה סעקרעכַאטנקָאז עטנַאקַאב עניימ .רוגיֿפ עזעירעטסימ ַא

 .ירטימיד טָאה ץלַא ןבױהעגנָא -- :טלייצרעד םיא ןגעוו
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 ןוֿפ ביױהנָא ןיא .ךיוא לצרָאװ ַא ךָאנ ןוֿפ ןעייג ךעלזיירק יד רעבָא
 סָאװ ,רעצעז ַא קסנימ ןוֿפ ןעמוקעג ענליוו ןיא זיא ןרָאי רע90 יד
 ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ יווװ .יירעקורד רעשיסור א ןיא טעבראעג טָאה
 ןוֿפ רענייק ןוא ןענַאמרעד טינ ןֿפוא םושב רעטציא ךיז ךיא ןָאק
 ףוס זיא רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא + .טינ םיא טקנעדעג עטלַא ערעזנוא
 רעקיזָאד רעד .זָאלוקרעבוט ןוֿפ ץנליוו ןיא ןברַאטשעג ןרָאי רעפס
 -זיירק עשיטסיסקרַאמ רעקפנימ יד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא רעצעז
 ןשיוװצ טּפיוהרעביא ךעלזיירק טעדנירגעג רע טָאה ענליוו ןיא .ךעל
 -ץעגֿפױנוצ ןצנַאגניא ךעלזיירק ענייז ךיז ןבָאה רעטעּפש .רעצעז יד
 .ןטנעגילעטניא יד ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ,יד טימ ןסָאג

 -ַאב םוש ןייק ךעלזיירק ןטרָאס עדייב יד ןשיווצ ןיוש זיא 1894 ןיא
 סָאװ ,ךעלזיירק יד זַא ,ךעלגעמ .ןעוועג טינ דישרעטנוא רערַאבקרעמ
 -טסבלעז וצ טגיונעג רעמ ןעוועג ןענייז טעדנירגעג טָאה רעצעז רעד
 "ץיציזָאּפָא, רעד ןיא םערָאװ ,טעברַאךסַאמ וצ רעקינייוו ןוא גנודליב
 עקידנטײדַאב ַא טליּפשעג רעצעז יד ןבָאה קישטזעיר םהרבא ןוֿפ
 .עלָאר

 עכלעוו ןוֿפ ? ךעלזיירק עטשרע יד ןענַאטשַאב ןענייז ןעמעוו ןופ
 ,שיסור ןעוועג זיא ךארּפש יד ? טריברעוו ייז ןעמ טָאה ןטנעמעלע
 רעדָא רעמ טייטשרַאֿפ סָאװ ,טנעמעלע ַאזַא ןבָאה טפראדעג ןעמ טָאה
 ,רעמעברא עכלעזא ןעמענ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ;שיסור רעקינייװ
 רעדָא ,לוש-סקלָאֿפ ענָאיזַאק עשידיא-שיסור יד טקידנעעג ןבָאה סָאװ
 יד ןוֿפ ,רעדניק עשיטאבעלאב ןטעברא ןגעלֿפ סע ואוו ,ןכַאֿפ יד ןוֿפ
 ,רעצעז יו ,ךעלעטניּפ עצרַאוש יד טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,ןזיירק
 ,ןעגנַאגעגֿפױנוצ ךיז זיא סָאד .רעדניבנייא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה
 ענָאיזאק א טכַאמעגכרוד ןבָאה לדיימ ַא רעדָא לגניא ַא ןעוו לייוו
 -ץכער ןוא שיסור רעסעמ ץיּפש ןֿפױא ןבעגעג ייז טָאה עכלעוו ,לוש
 ייווצ ןץעוועג .הכאלמ "רעלעדייא , ןַא וצ ןבעגענּפָא ייז ןעמ טָאה ,ןענ
 ,טַאהעג טינ "טייקלדייא , םוש ןייק ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ
 -עג טלָאמעד ךיז ןבָאה ךַאֿפ ןוֿפ ןעגנוגנידַאב ערעדנוזַאב בילוצ רָאנ
 -ַאמנקָאז לשמל .רעדניק עשיטַאבעלַאב לסיב שּפיה ַא ןיהא ןגיוצ
 .ךאז עטײרּפשרַאֿפ ַא טנַאק רענליוו ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא יירעכ
 רעד .דנַאלסור ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןקָאז טימ ןגרָאזַאב טגנעלֿפ ענליוו
 "ןרענָאיסימָאק , ןעוועג .עירטסודניא-זיוה רעד וצ טרעהעג טָאה קָאז
 -- זיירּפ ןסיוועג ַא רַאֿפ ןעמענוצ ןוא לווַאב םייח ַא ןבעג ןגעלֿפ סָאוװ

 ןלָאצוצסױא ףױא ןעמענ ןעמ טגעלֿפ ןישַאמ א .הרוחס עקיטרַאֿפ
 ןלעטשקעווַא יז ןָאק'מ .טינ ןישַאמ אזא טמענרַאֿפ טרָא ןסיורג ןייק
 -םיוא רעבָא ,ערעווש 8 זיא טעברא יד .רָאג ןוא רעטצנעֿפ 8 ןבענ

 .יקסרוק י8 -- .ףָאלדרעװס ןעװעג זיא סָאד *
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 שיטַאבעלַאב םערָא ןֵא טגעלֿפ .ךיג ךיז ןעמ ןָאק הכאלמ יד ןענרעל
 וצ ןָא טינ ריא טייטש סע ןוא הכאלמ ןייק טינ ןעק סָאװ ,לדיימ

 יצ ,ןײלַא ןוא ןלָאצוצסיוא ףיוא ןישַאמ 8 ןעמענ ,םענעי ייב ןטעברא

 ןיא .רענָאיסימָאק ןרַאפ ןטעברַא ,ןעמַאװצ סעטרבח רַאּפ ַא טימ
 .ןטכיש ײלרעלַא ןוֿפ ךעלדיימ ןעמונראֿפ ןעוועג ןענייז ךַאֿפךקַאז
 ָאד זיא עשיטַאבעלַאב טנעצָארּפ רעד ;עטושּפ ,עמורֿפ ץלא ןוֿפ רעמ
 ןעוועג זיא םולֿפנײא רעייז ןוא ןכַאֿפ ערעדנא ןיא יו רעסערג ןעוועג
 "עג ױזַא ךיז טָאה סע רעבָא ,סָאװרַאֿפ טינ טציא סייוו ךיא .סיורג
 טנעצָארּפ רעסיורג 8 ןעוועג זיא ןרענָאיסימָאק יד ןשיווצ זַא ,טכַאמ

 -ַאר ןוֿפ הבישי שאר רעד ,(ןאמטלעוו) ףירח ןויצ ןב 'ר .שדוק ילּכ
 ןויצ ןב 'ר .רענָאיסימָאק רעניילק א ןעוועג ךיוא זיא ,זיולק סעליימ

 יד ןיא רסומ ןגָאז טגעלֿפ סָאװ ,רעקיטַאנַאֿפ ַא דיא א ,רעגָאז רעד

 ןבירשעג ,םירֿפס רסומ עכעלטע ןוֿפ רבחמ א ןעוועג זיא ןוא ןזיולק

 ןכלעוו רַאֿפ ,רענָאיסימָאק רעכייר ץנַאג 8 ןעוועג זיא ,שידיא ןיא

 -- ףירח ןויצ ןב בר ייב .ךעלדיימ רעקילדנעצ טעברַאעג ןבָאה סע
 ייווצ ןוא רעטכעט ענעגייא יירד טעברַאעג ןבָאה -- יבר ַא רעניימ
 םיא ייב ןענַאטשעג ץעקַאט ןענייז ןענישַאמ יד .ךעלדיימ עדמערֿפ

 ןיא ןענישַאמ יד ןענייז ןרענַאיסימָאק ערעסערג יד ייב .בוטש ןיא

 ףיוא ךעלדיימ רָאּפ א ןייז רָאנ ןגעלֿפ סע .ןענאטשעג טשינ בוטש

 עטכַארבעג יד ןקַאּפרַאֿפ ןוא ןריטרָאס ,ןעמענוצ ,לווַאב ןבעגסױרַא

 טנייה) הניד ןוא עגייפ ,רעטכעט ערעגניא סהבישי שאר םעד .הרוחס

 יזײרק-רעטעברַא יד ןיא עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ןענייז ,(עקירעמַא ןיא

 ענעגיוצעגוצ ןיוש ,סעקרעכַאמנקָאז ךס ַא ןײרַא ןגעלֿפ ןטרָאד .ךעל

 -עד ייז טָאה'מ יו ,"ןשטנעמ , רעדָא "עטנַאקַאב , ,ךעלזיירק יד וצ

 א רעניימ ,קינרעטסקע ןַא ,ןוז םהבישי שאר םעד .ןֿפורעג טלָאמ

 יד ןוֿפ דילגטימ ַא ,טסילַאיצַאס א ןעוועג זיא ,חבישי רעד ןוֿפ רבה

 ןיב םיא בילוצ .ןרָאי רע90 יד בױהנָא ןוֿפ ךעלזיירק עטנעגילעטניא

 ,רעירֿפ רָאי רַאּפ א טימ ןוא ,זיוה ןיא ייז וצ רעייגנייא ןַא ןעוועג ךיא

 טַאהעג ןיוש ךיא בָאה ,טסילַאיצַאס 8 ןרָאװעג ןיילַא ןיב ךיא רעדייא

 רַאֿפ ךיז טָאה'מ .ךעלכיב ןגעוו ,ךעלזיירק ןגעוו ףירגַאב ןלעקנוט ַא

 בָאה ךיא רעבָא ,סָאװ יונעג טסואוועג טינ בָאה ךיא .טיהעג רימ

 ערעייז טימ רעטכעט סהבישי שאר םעד .ךיז טוט סעּפע זַא ,טליֿפעג

 ןעוועג ןענייז ,סעקרעכַאמנקָאז עקיניזטסואווַאב עטשרע יד ,סעטרבח

 רעסיוא .טנעַאנ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סעקרעטעברַא עטשרע יד

 -עג יד ץעגייֿפ טציא ךיא קנעדעג סהבישי שאר םעד הניד ןוא עניײֿפ

 ,ןֿפור ױזַא יז טגעלֿפ ןעמ) ,,דָארַאנישטַאבַאר, עגייֿפ ןוא ענערָאש

 ןוא עטנעי ,("דָארַאנ ישטָאבַאר רימ,, :ןגָאז קידנעטש טגעלֿפ יז לייוו

 .עדלעז-עטיא
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 סיקסרעדיווס טנעיילעג טייצ רענעי וצ ןעמ טָאה ךעלזיירק יד ןיא

 ןוא רעטעבראךןיול, !סקרַאמ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןיא ריֿפניײרַא

 -עד ןעוועג) "ערעל עשימָאנַאקע 'סקרַאמ , סיקסטוַאק ,"לַאטיּפַאק

 -קיװטנַא יד, 'סלעגנע ,(גנוצעזרעביא עשיסור ענעבירשעג א טלַאמ
 ײטנַא, ןייז ןוֿפ רוציק ַא) "םזילַאיצָאס ןכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ גנול

 ,"עיצַאמרָאֿפער ןוא םזינַאמוה ןוֿפ עכָאּפע יד , סיקסטוַאק ,("גניריד

 ."םַארגָארּפ-רעטעכרַא יד, ,"עיצוטיטסנָאק ןוֿפ רקיע רעד, סלַאסַאל

 ,ןסַאמ יד ןיא עיצַאטיגַא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא'מ יו ,םעדכַאנ וליֿפַא

 טריטסיזקע ךָאנ ךָאד ןבָאה ,שידיא ןרָאװעג זיא ךַארּפש יד ןוא

 שידיא ןייק ךָאנ ךיז ןכָאה ןטנעגילעטניא ךס א .ךעלזיירק עשיסור

 רעטעכרַא עטלקיװטנַא רעמ יד רַאֿפ ןוא טנרעלעגסיוא טאהעג טינ
 יזיירק עשיסור יד .רוטַארעטיל גונעג ןעוועג טינ שידיא ףיוא ךָאנ זיא
 ירעטרע ;"דנוב, ןוֿפ גנודנירג רעד זיב טרעהעגֿפױא טינ ןבָאה ךעל
 ךַאנ ןרעוו טנַאמרעד ַאד ןלָאז .טריטסיזקע ךיוא רעהכַאנ יז ןבָאה זייוו

 ינזיוט טימ טבעלעג ןשטנעמ ןבָאה יו, סיקסווַאירדוק ,ךעלכיב ייווצ

 -לוק רעטעברַא טימ טנרעלעג טָאה'מ ןכלעוו ןוֿפ ,"קירוצ ןרָאי רעט

 ןסעומש , לכיב שיסור ןייז .ווָאבָאז רעטמירַאב רעד ןוא ,עטכישעג-רוט

 ,עימָאנַארטסַא ,קיזיֿפ ןוֿפ עידעּפָאלקיצנע ןימ ַא ,"רוטַאנ רעד ןגעוו

 ןָאט ַא ןיא ןבירשעג ,תומכח עלַא ןוא ץיגָאלָאָאז ,עימָאטַאנא ,עימעכ

 ,טָאג ןָא טנָאמרעד זייוורעטרע ,עיצַאזירַאלוּפָאּפ רערַאגלואוו ןוֿפ

 סָאד ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא ,ןֿפַאשַאב קיצנוק ױזַא ץלַא סָאד טָאה סָאװ

 ענעֿפורעג ױזַא יד ןּפעש ןגעלֿפ ךעלזיירק יד ןכלעוו ןוֿפ ,ךוב-ןרעל

 םיקרּפ ישאר יד, עלעכיב ַא ךָאנ סעּפע ןעוועג .טֿפַאשנסיוװ-רוטַאנ

 זיא סע .עימעכ ןוא קיזיֿפ ןגעוו ,ןלייט ייווצ ןיא ,"טֿפַאשנסיװ ןוֿפ

 .רָאלק רעקינייוװ רעבָא ,רַאגלואוו רעקינייוו ןעוועג
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 ןלָאז סָאװ עכלעזא קינייװ ןעוועג זיא ןטנעגילעטניא יד ןשיווצ

 עכלעוו ,עטלייצעג יד ןשיוצ .שידיא ןיא לזיירק ַא ןריֿפ ןענעק

 ןָאסנעװעל עבויל ןעוװעג ןענייז ,טנעקעג תורצ טימ סע ןבַאה'ס

 "רערעל רעד, ןוא איאקצינדערס יטַאּפ ,(טַאטשנזייא רעטעּפש)

 טימ ןבָאה ןטנעגילעטניא יד זַא ,גָאז ךיא ןעוו .("ונל ,-יקסנַאשזָאג)

 טינ רענעייל רעד ףרַאד ,שידיא ןיא לזיירק ַא ןריֿפ טנעקעג תורצ

 ךָאנ טָאה שידיא ףיוא עדנַאגַאּפָארּפ קירעהעג יו ןריֿפ זַא ,ןסעגרַאֿפ

 ןייק ,עיגָאלָאנימרעט ןייק ןעוועג טינ :טנעקעג טינ רענייק טלָאמעד

 ץלַא סע טָאה טסידנַאגַאּפָארּפ רעד .עיגָאלָאעזַארֿפ עטלעטשעגטסעֿפ

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןטנעגילעטניא יד רַאֿפ .לזיירק ןיא ןֿפַאש טֿפרַאדעג

206 



 שידיא רעייז ןוא רעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג סע זיא ,טנָאמרעד
 .שיסור טימ טקָארברַאֿפ ןוא שטייד טימ ןגָאלשעגרעטנוא ןעוועג זיא
 דררעג ױזַא יד ןעוועג ןענייז שידיא ןיא ןזיירק ןריֿפ וצ קיאעֿפ רעמ
 ענעזעוועג ,(ןטנעגילעטניא עץעבלאה) "?ןטנעגילעטניאדולַאּפ, ץנעֿפ
 רעסיורג א זַא ,ןגָאז זומ ןעמ רעבָא .סעקינרעטסקע ,םירוחב הבישי
 .ןעמוקַאב טשינ גנודליב עשיטַאמעטסיפ ןייק ךָאנ ןבָאה ייז ןוֿפ לייט
 יז ןוא ,רָאלק טסואוועג טינ ךאז ןייק ,טּפאכעגנָא ןעוועג ןענייז ייז
 .ךעלזיירק ןיא ןטנעגילעטניא יד ייב טנרעלעג ןיילַא ךָאנ ןבָאה
 קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ ,עקינייא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ רעבָא
 סיואכרוד ןענַאטשעג ייז ןענייז גנולקיווטנַא רעייז טיול ןוא ,ןזעלַאב
 -כרוד ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא יד ןוֿפ ךס א רַאֿפ רעקירעדינ טינ
 גנודליב ץענשזַאװ א רַאֿפ סָאװ ךָאד ןסייוו רימ .לוש-לטימ ַא טכַאמעג
 -ילעטניא עבלַאה יד ןשיװצ .ןבעגעג ןבָאה סעיזאנמיג ענָאיזַאק יד
 "ןצרַאװוש םעד סקַאמ, םענייא ךיא קנעדעג טייצ ןיימ ןוֿפ ןטנעג
 טוג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטלקיװטנַא ןַא רעייז ןעוועג ,(* שאיבָאט)
 טינ ןעוועג ןענייז אפוג רעטעברא יד .שידיא ןבירשעג ןוא טדערעג
 "טנעגילעטניאדלָאּפ, ַא ןבעג ייז טגעלֿפ ןעמ ןעוו ,ןדירֿפוצ רעייז

 ןֿא ןוֿפ עלָאּפ ןייק טינ ןליוו רימ :ןהנעט ןגעלֿפ ייז .רערעל ַא רַאֿפ
 י-גנירג אזא ןעמונעג ייז וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ ...טנעגילעטניא
 זַא ןרעוו טגָאזעג זומ ָאד ?ןטנעגילעטניא עבלַאה יד וצ גנוצעש

 ןוֿפ "עטקידנעעג , ןקוק ,ןיילַא זנוא ייב טשינ רשֿפא ןוא ,זנוא ייב

 ַא ןייז טגעמ ריא .טקידנעעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ּפָארַא ןביוא

 טעוו ,סםָאלּפיד ןייק טינ ריא טָאה םיוק ,תומכח ןביז ץלַא ןיא יקב

 .ץראה-םע ןַא ףיוא יו ךייא ףיוא ןקוק טסיזַאנמיג רעּפמעט רעדעי

 ןעוועג עקטסיזַאנמיג רעדעי ןוא טסיזַאנמיג ןדעי זיא טייצ רענעי ןיא

 לזיירק ַא ןיא ןײגוצנײרַא ,גנוגעווַאב רעד וצ ןעמוקוצוצ רעטכייל

 ײלעטניא-ולַאּפ ןטסקיאעֿפ םעד יו ,שטנעמ רענעגייא ןַא ןרעוו ןוא

 יד .ןטייוו ןוֿפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה טנעגילעטניאדלַאּפ םעד .טנעג

 ךיז טָאה סנטשרע לייוו ,טוג טינ טקוקעג םיא ףיוא ןבָאה רעטעברַא

 םנטייווצ ,ץנעגילעטניא רעד ךרוד גנוצעשגנירג יד ןבכעגעגרעביא ייז

 ןוֿפ ץנעגילעטניא ןדײשּפָא טנעקעג טינ ךיוא ןיײלַא ייז ןבָאה

 -עגייא ןייק טינ ןעוועג זיא טנעגילעטניא-ולָאּפ רעד ןוא .םָאלּפיד

 .ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעד ייב טינ ,רעטעכרַא יד ייב טינ רענ

 ולָאּפ רעד ןעוו טּפיוהרעביא ,לָאמ ךס ַא זַא ,ןגָאז רעבירעד זומ ןעמ

 ןדירֿפוצ ןעוועג לזיירק ןייז זיא ,ןדער טנָאקעג טָאה טנעגילעטניא

 ךָאד רעבָא .םענייז טרָאװ ןדעי ןוֿפ ןבילקעג תהנ טושּפ ,םיא טימ

 רַאֿפ סָאװ ,ץרא ךרד םעד טאהעג טינ לָאמנייק םיא רַאֿפ ןעמ טָאה

 .יקסרוק .ֿפ --- .1936 םורַא רימָאקליװ ןיא ןברָאטשעג *
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 יעטניא עקיזָאד יד זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד לָאז ןוא .טנעגילעטניא ןַא

 ןסַאמ יד וצ טנקָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעירָאטעלַארּפ עטנעגיל

 רעשידיא רעד רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ ךס ַא ןבָאה ,רוטלוק רעייז וצ ןוא

 .תוחוּכ ךס ַא "דנוב, םעד ןבעגעגוצ ןבָאה ייז .גנוגעװַאב רעטעברַא

 .קעװַא טינ טייוו ןעמ טלָאװ ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא רעד טימ

 ןיוש ןענייז ןטנעגילעטניא עבלאה ןוא ןטנעגילעטניא יד רעסיוא

 -עג ,ןזײרק-גנַאֿפנָא טריֿפעג ןבַאה סָאװ ,רעטעברַא ןעוועג טלָאמעד

 .ןזײרק-םגנַאֿפנָא רָאנ ךעלנייוו

 סָאװ ,סָאד טּפיוהרעביא ,ןטנעגילעטניאדולַאּפ יד וצ גנויצאב יד

 עשיטָאנַאקע יד ןוֿפ ,גנוגעוַאב רעד ןוֿפ טייוו ןטלַאהעג ייז טָאה'מ

 זַא ,ױזַא ייז ןוֿפ עקינייא ףיוא טקריוועג טָאה ,ןזיירק יד ןוא סעסַאק

 זיא רעסמעשז ַא .רעסָאלש ,רעסמעשז ,רעטעברַא ןרָאװעג ןענייז יז

 טנעקעג רעכיג רַאֿפרעד טָאה רעסָאלש ַא .ןרעוו וצ טכייל ןעוועג

 ןא ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא ,םוהּת ןרעסיוא טכער-ןיואוו ןעמוקַאב

 טנעקעג טָאה'מ :ײרעסָאלש וצ ןניוצעגוצ טָאה סָאװ ,דנַאטשמוא

 עשיסור טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק ,דָאװַאז ןסיורג ַא ףיוא ןעמוקנַא

 םיוטש רעד רעבָא .ןגיוצעגוצ קרַאטש טָאה עכלעוו ,ךַאז 8 ,רעמעברַא

 רעד ןוֿפ ץלַא יוװ רעמ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעטעברַא ןא ןרעוו וצ

 ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןטנעגילעטניא-ולָאּפ יד סָאװ ,ענַאל רעקיטייז-ייווצ

 טָאה רעטעברַא רענעמוקעג שירֿפ ַאזַא רענייא .גנוגעװַאב רעד ןיא

 ױלָאּפ 8 ןעוועג ךיא ןיב ןגָאטכַארַאֿפ :ץינַאריא טימ טגָאזעג רימ

 טציא .טכַאמרַאֿפ ןעוועג ןריט עלַא רימ רַאֿפ ןענייז ,טנעגילעטניא

 רַאֿפ ןענייז ןריט עלַא ןוא טַאטשרַאװ רעסמעשז ַא ןיא ךיז ךיא ןרעל

 ןיב ךיא ןוא ...רעטעברַא רעטנעגילעטניא ןַא ,טסייה יװ .ןֿפָא רימ

 -רָאֿפ ןוֿפ טֿפול יד זַא ,םינּפא .רוחב הבישי רעקיבלעז רעד ץלַא ךָאנ

 שירֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ רעוו ןטלעז זַא ,ןגָאז זומ ןעמ ...טרשּכ טָאטש

 דלַאב ייז טגעלֿפ סע .רעטעברַא ןבילבעג ןענייז רעטעברא ענעקַאבעג

 ןעווערעקראפ ייז ןגעלֿפ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןוא ,ןסערעד

 .קיטסיטנַאד ןיא רעדָא קייטּפַא ןיא געוו ןֿפױא

 ,םנטשרע ?ךעלזיירק עשידיא יד ןיא טנעיילעג ןעמ טָאה סָאװ

 -עגנָא ןיילַא טָאה ץנעגילעטניא רענליוו יד סָאװ ,ןרושָארב עכלעזא

 יד, יו ,עשירעמשטייד ענעקורט ענעגייא ייז ןשיווצ ןעוועג .ןבירש

 ײגַא רעמ ,עקיגַאװ ןעוועג ."ץיזַאושזרוב רעד ןוֿפ גנואיײטשטנַא

 -עגּפָא ערעטעּפש יד לשמל ,עשיטסידנַאגַאּפָארּפ יו ,עלענַאיצַאט

 םעד רעדנַאסקעלַא ךָאנ דּפסה רעד ,"לזמ ןרעביא חוּכו ַא, עטקורד

 ןכערּפשעג יירד יד טײרּפשרַאֿפ ןעוועג ןענייז ץלַא ןוֿפ רעמ .ןטירד

 ןביוא ןיוש רעד .טרעוורעמ (5 ןוא תוריכש (2 ,גָאט-סטעברַא רעד (1

 עכלעוו ,ןטֿפעה עניילק ןלעטשֿפױנוצ טגעלֿפ סקַאמ רעטנָאמרעד
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 -ברעמ ןיא גנוגעווַאב-רעטעברא רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה

 עדליוו ,םירעוּפ יד טימ םיצירּפ יד ןשיווצ גנואיצַאב יד ;עּפָאריײא

 ןוֿפ ןוא "יטסָאמָאדעיװ איקסור; ןוֿפ ןעמונעג ,םזירַאצ ןוֿפ םישעמ

 .ןלַאנרושז עלַאקידַאר עשיסור יד ןיא ןטכיזרעביא עכעלרעניא יד

 ןוא ןענעייל טגעלֿפ רערעל רעד ןכלעוו ,לַאירעטַאמ א ןעוועג זיא סָאד

 .ןגינעגרַאֿפ םיורג טימ ןרעה סע ןגעלֿפ רערעהוצ יד ןוא ןריטנעמַאק

 :ַארגָאטקעה טינ ךָאנ וליֿפַא ןעוועג 1894 ןיא ןענייז ךעלכיב עלַא יד

 לייט ַא ;ןרַאלּפמעזקע 5 ןיא ןביירשרעביא ייז טנעלֿפ'מ .טריֿפ

 לייט ַא ,טעטש ערעדנַא ןיא ןקישרעביא ןעמ טגעלֿפ ןרַאלּפמעזקע

 יד סע ןגעלֿפ ןביירשרעביא .ךעלזיירק רענליוו יד רַאֿפ ןביילב ןגעלֿפ

 .ךיא ןוא שטיװָאכַאמעצ +סעקייּפ ,גרעבנעזַאר ןטנעגילעטניא-ולַאּפ

 ןוא ןגיוב ןטלּפָאט ַא רַאֿפ סעקיּפָאק 90 זיב 0 ןוֿפ ןעמענ ןגעלֿפ רימ

 רעד עציטש עשּפיה א ןעוועג זיא טעשזדויב ןקירעגנוה רעזנוא ןיא

 ןדעי ןלַאֿפנײרַא םעד ןוֿפ טגעלֿפ סָאװ ,שדוח א ןבלַאהרעדנָא ,לבור

 יָאק ןוא טנעיילעג ןעמ טָאה ךעלזײרק-סגנַאֿפנָא יד טָא ןיא .םענייא

 סעצרּפ ,תרשמ םייח סיקסניּפ ,ךעלטעלב בוט-םוי סעצרּפ טריטנעמ

 ןעמ טָאה טֿפַאשנסיװ-רוטַאנ רַאֿפ .למיירטש סָאד ןוא גייווש עשטנַאב

 ערעטלע יד ןיא ."ךעלעטלעוו טימ טלעוו, םהיראדןב טימ ןעוועג אצוי

 ןוא םזינַאמוה ןוֿפ עכָאּפע יד , סיקסטואק ןענעייל ןעמ טנעלֿפ ןזיירק

 ןוא עימַאנַאקע עשיטילָאּפ ןגעװ ןסעומש םעד ץוח ."עיצַאמרַאֿפער

 ,קינייוװנסױא ןריֿפ ןגעלֿפ ןטנעגילעטניא יד סָאװ ,עטכישעג-רוטלוק

 טגעלֿפ טנעגילעטניא רעד זַא ,ןכַאמ ךיז טגעלֿפ סע .לכיב א ןוֿפ טינ

 ףיוא ךיילג סע טגעלֿפ ןוא לקיטרַא רעדָא לכיב שיסור א ןעגנערב

 עשידיא יד ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ םעד ייב .ןצעזרעביא טרָא ןא

 ,טֿפַאשטנעק רעסיורג רעד ייב ןוא ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה ךַארּפש

 ךיז ןעמ ןָאק ,שידיא ןיא טגָאמרַאֿפ ןבָאה ןטנעגילעטניא יד סָאװ

 זיא גנוצעזרעביא אזַא שלעוורעדיוק ןימ א רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשרַאֿפ

 .ןעוועג

 רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד ןעמוקעג זיא ףליה וצ

 טייג הרדס ַא רַאֿפ סָאװ, רושַארב 8 ןעוועג .קרָאידוינ ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ

 ,(םזילַאיצָאס הרדס יד ןעגנַאגעג זיא סע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ) "? טנייה

 ךעלכיב עטשרע יד ןעמוקַאב ןבָאה רימ .סמיובנגײֿפ רימ טכוד

 ,טָאג , ,ץנַארק ּפיליֿפ ןוֿפ לקימרא ןֿא ןעוועג זיא ןטרָאד ןוא "טֿפנוקוצ ;

 רעיינ, רענָאדנַאל רעד ןיא .ןרעמונ יירד ןיא ,"ןָאיגילער ןוא לַארָאמ

 םיקסוועשטניוו טײקמַאזקרעמֿפױא רעזנוא ןגיוצעגוצ ןבָאה "טלעוו

 "רַא סווָאנַארַאב ןוא "ףָאזָאליֿפ םענעגושמ ןוֿפ ןעקנַאדעג ענעגָאלשעצ ,

 תעב .עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ טצונעגסיוא ךיילג ייז רימ ןבָאה -- ןעלקיט

 אמט

 .יקסרוק .ֿפ -- .טַאמָאלּפיד רעשיטעװָאס ַא טציא *
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 -ץטניא-ולָאּפ יד לָאמארעדיװ סָאד ךיא ןיימ ,"זנוא , ,"רימ , גָאז ךיא
 טרָאװ עשידיא עטקורדעג סָאד ןנעלֿפ ןטנעגילעטניא יד .ןטנעגיל
 בלַאה יד זַא ,ןגָאז זומ ךיא .ייז רַאֿפ רעווש וצ ןעוועג .ןצונ קינייוװ
 ןוא רענָאדנַאל יד ןוֿפ ךארּפש עשינאקירעמַא עניווָאלָאּפ עשטייד
 ,ןושל םוגרת ןעוועג טֿפָא ךיוא זנוא רַאֿפ ןענייז ןבַאגסױא רעקרָאידינ
 רימ ןבָאה טּפױהרעביא .ןסייבוצנייא רעווש ןעוועג זנוא זיא סָאװ
 ךיא .ןעגנוצריקרַאֿפ עקינייא ןוֿפ שוריּפ םעד ןֿפײרגַאב טנָאקעג טינ
 -ריקרַאֿפ יד רעביא טרעדנואוועג קרַאטש ךיז בָאה ךיא זַא ,קנעדעג
 ןיא ןלארענעג רַאֿפ סעּפע סָאװ ,ץנַארק .נעג ,ווָאנַארַאב .נעג .ןעגנוצ
 -רעד ךיז בָאה ךיא זיב ,ןעמונעג גנַאל טָאה סע ןוא ?םזילַאיצַאס
 .עסָאנעג רָאג טכַאמ סָאד זַא ,טסואוו

 .ןזיירק ןוֿפ רעריֿפ סלַא קיטקַארּפ רענעגייא ןיימ ןוֿפ סָאװטע
 טלָאמעד ךָאנ רימ ןבָאה ךעלטנגייא רָאנ) עיצַאזינַאגרָא עלעיציּפָא יד
 ,ןטנעגילעטניא יד ןגָאז טגעלֿפמ ;טסואוועג טינ טרָאװ ַאזַא ןוֿפ
 -ַאגרָא טנייה טֿפור'מ סָאװ ,סָאד זיא ,ַאבויל יצ ידַאקרַא רעמ ךָאנ
 ,יור ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא .ןטלַאהעג קינייװ רימ ןוֿפ טָאה ,(עיצַאזינ
 -ילעטניא ייב ;שרדמה תיב ןוֿפ ביוטש םעד טלסײרטעגּפָא טשרעקָא
 .יירד םישדח ַא ןצנאגניא ,קינייוװ רעייז ןעוועג ךעלזיירק ןיא ןטנעג
 תוזע ןַא ןוא ,שיטַאמעטסיס טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טנעיילעג ןיײלַא
 ,עיצאזינַאגרָא רעד ןוֿפ טקעריד ךיא בָאה ,ןעוועג ךיוא ךיא ןיב םינּפ
 ךרוד .ןעמוקַאב טינ לזיירק םוש ןייק ןרָאי עטשרע יד ,ךיז טכוד
 -ילעטניא טימ ןענעייל ןבעגרעביא רימ ןעמ טגעלֿפ טנעה עטייווצ
 ןענָאק סע ןלָאז ייז ידּכ ,רוטַארעטיל עשידיא ץיינ יד רעטעברַא עטנעג
 -ןַאֿפנָא רַאֿפ ךעלזיירק ךיוא ,ךעלזיירק ערעייז ןיא ןצונסיוא רעסעב
 םינ םיוועג ןוא ,ךיא געלֿפ .קינייװ ןעוועג רעבָא סָאד זיא רימ .רעג
 ...טייז רעד ןוֿפ הצע ןַא ןבעג ךיז ,ןיילַא ךיא

 (יקציבזיא ףסוי) שמיװעלַאכימ שונייב

 רעמ טינ טבעלעג ןצנַאג ןיא טָאה רע זַא ,ןביולג טינ ךיז טליוו סע
 רעד טָא סָאװ ,ץלַא ןעמ טכַארטַאב .רָאי קיצֿפוֿפ ןוא עכעלטע יו
 מרעדנוה זַא ,ךיז טכוד ,טכַאמעגכרוד ןוא טבעלעגרעביא טָאה שטנעמ
 טרעשַאב זיא ןשונייב םערָאװ .קינייװ וצ ןעוועג םעד רַאֿפ זיא רָאי
 ,רוד ןקידמערוטש ךעלנייוועגרעסיוא ,ןסיורג ַא ןיא ןבעל וצ ןעוועג
 עכיג טימ טזיײרּפש ןוא טסקַאװ שטנעמ רעד יוװ ,שוחב טעז ןעמ ןעוו
 ףיוא ,תורוד ענעי ןוֿפ םענייא ןיא .סטרעוװרָאֿפ ןוא רעכעה טירט
 סע ,רעכיג ךיז ןגעוװַאב תוחומ יד :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע עכלעוו
 .טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ דיירֿפ א זיא
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 יעג זיא סָאװ ,עלעדיא ןקניליטש םענעגיובעג ןעיירד ןיא םעד ןוֿפ
 ןשירעֿפמעק םעד זיב ,לּפענק םענעשעמ ןדעי רַאֿפ סערָאװ 8 יו ןכָארק
 -םור ןוֿפ גייט ןרענַאיצולַאװער םעד ןיא ןווייה ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןדיא
 ףיוא ,ךעלזיירקירעטעברא עמייהעג עטשרע יד ןוֿפ ;ןלױּפ ןוא דנַאל
 ,ןעמוקסיורַא טעוו יז ןוֿפ סָאװ ,ןגָאז טנעקעג טינ טָאה רענייק עכלעוו
 ןבָאה עכלעוו ,םעיצַאזינַאגרָארעטעברא עשידיא עקיטכעמ יד זיב
 סָאװ --- 1917 ןוא 1908 ןיא סעיצולָאװער עסיורג ייווצ טכאמעגכרוד
 ילץוו ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעסיורג רעד ןוֿפ ! ךלהמ רעטייוו א רַאֿפ
 ןיא ןטלַאהעג ,רעקלעֿפ ןוא ןטנגעג סיֿפ יד רעטנוא ןטָארטעג טָאה עכ
 -בוּפער יד ןוא דנַאלסור-טעװַאס זיב ,םירעוּפ ןוא רעטעברַא יד ןזייא
 טיובעג ןענייז סָאװ ,דנַאלטסע ןוא עטיל ,דנַאלטעל ,ןלױּפ ןוֿפ ןקיל
 סָאװ ,רעטייוו ַא רַאֿפ סָאװ -- םזירַאצ ןקיבלעז םענוֿפ ךעלברעש ףיוא
 ריביס ,עמרוט ךרוד ןגעלעג זיא געוו רעד ! געוו רערעווש ַא רַאֿפ
 ,תונברק ערעווש ןוא ןראֿפעג עטסערג יד ךרוד ,עגרָאטַאק ךרוד ןוא
 .רעדיוו ךיז ןבױהֿפױא ןוא ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ ןוא ךיז ןבױהֿפױא ךרוד

 טייקכייר ַאזַא רוד םענעי וצ טמוק יוװ ,טֿפָא ךיז טרעדנואוו ןעמ
 זנוא ייב לָאמַא טימ ךיז טָאה ןענאו ןוֿפ ?ןטֿפערק עשירעֿפעש ןיא
 "ומ ךעלנייוועגרעסיוא ,עקיאעֿפ ךעלנייוועגרעסיוא ליֿפ ױזא ןעמונעג
 -ץנוצ טינ ,ךיז טכוד ,ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ ןענייז טָא ?ןשטנעמ עקיט
 ןייק ןיא ,ײטרַאּפ רעשידיא ןייק ייב ,תוחוּכ עקיטנעק עיינ ןייק ןעמוק
 :ןרָאװעג טגָאזעג גנַאל ןיוש זיא סע רעבָא .רערעזדנוא גנוגעווַאב
 -מערוטש םענעי ןיא ןוא ,ןשטנעמ םעד טכַאמ סָאװ ,טייצ יד זיא סָאד
 -עה ןסקַאוװעגסױא ןשטנעמ עלעטימ וליֿפַא ןענייז רוד-ןרענָאיּפ ןקיד
 -ץּפמעט טימ ,עטבאגאב ןשטנעמ .סָאמ רעכעלריטַאנ רעייז ןוֿפ רעכ
 א ןענוֿפעג ןבָאה רעיודסיוא ןוא םזילאעדיא טימ ,ןליוו ןוא טנעמַאר
 ערעייז עלא ןבעלוצסיוא ,טנעה יד ןעמענוצרעדנַאנוֿפ דלעֿפ טיירב
 -רַאֿפ ןבילבעג טייצ רעדנַא ןַא ןיא ןטלָאװ סָאװ ,תוחוּכ .ןטייקכעלגעמ
 ,טייהנגעלעג ןוא ץַאלּפ ןענוֿפעג ךיז רַאֿפ ןבָאה ,טקיטש

 ןייז ףיוא .רָאי עגנַאל ןייק ןעוועג טרעשַאב טינ זיא רוד סםענעי
 רעיוהעגמוא ייב טעברַא ערעווש רעיוהעגמוא ןַא ןלַאֿפעגסױא זיא לרוג
 יד ןבָאה ןטנעמָאמ עקיטכיל עקינייא רעסיוא .ןעגנוגנידַאב ערעווש
 סָאװ ,יד ןוֿפ ךס א .ןטניוו עזייב טעילוהעג םיא םורַא טייצ עצנַאג
 רעדייא ךָאנ עטשלחרַאֿפ ןלַאֿפעג ןענייז ,ןעייז דלעֿפ ןיא סױרא ןענייז
 ךיז ,םיתמ עקידעבעל ןרָאװעג ,גנַאגֿפױא ןטשרע סעד ןעזעג ןבָאה ייז
 -רַאֿפ ןענייז לֿפיוו ןוא .טייקיורג רעקימורש רעד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ
 -רַאטש יד ןוא ? םערוטש ןיא ןעמוקעגמוא ,גנואילב ןיא ןרָאװעג ןטינש
 יז ןבָאה רימ ןוא ,טעװעטרַאהרֿטֿפ טָאה םערוטש רעד ןעמעוו ,ערעק
 ךָאנ רענייא טציא ןעייג ,ןעייר עטשרע יד ןיא ןעזעג ןרָאי ןוא ןרָאי
 -ַאנ ַא זיא סע .טלעוו רעזדנוא ןוֿפ קעוװַא טייצ רעד רַאֿפ ןרעדנא םעד
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 רשפא .ןרעוו טנערבעגסיוא זומ ,רעלעה טנערב סע רעוו :ץעזעג-רוט
 טַאטלוזער ַא זייוולייט תוחוּכ ןיא טײקמערָא עקיטציא רעזדנוא זיא
 טכַארבעגסױא ךיג וצ זיא עכלעוו ,טייקכייר רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ
 -טערוטש רעדעי ךָאנ יו ,גנוּפעשסיוא עקיליײוװטייצ א זיא'ס .ןרָאװעג

 .עכָאּפע רעקיד
 רעײטשרַאֿפ עטסעב יד ןוֿפ רענייא רבק ןיא ּפָארַא זיא ןשונייב טימ

 .רוד-ןרענָאיּפ ןכעלרעדנואוו םענעי ןופ
 -נצנעלג ייר עצנַאג ַא טגָאמרַאֿפ דנוב רעד טָאה רוד םענעי ןיא

 ,םעדעמ ,רעביל ,יקסווָאסָאק .לוו ,רעמערק ידַאקרַא :ןשטנעמ עקיד
 ,רעד טָא ,רעגיר רעד םיסקַאמ ןוא רעסָארג ,רּתסא ,שטיווָאמַארבַא
 ץילב ַא יוװ זנוא רַאֿפ ןגױלֿפעגכרוד עלייוו עצרוק ַא ףיוא זיא סָאװ
 סָאד ןוא .טלעוו ןייז טֿפױקעגניײא ךיז עלייוו רעצרוק רעד ןיא טָאה ןוא
 אזא טינ ,הרוש עטייווצ א ךָאנ ןַארַאֿפ .הרוש עטשרע יד זיולב זיא
 ןעוועג זיא ןשטנעמ עכלעזא ןשיווצ .ערעגנעל א רעבָא ,עקידנצנעלג
 -ץגסיוא ךיז טָאה שונייב ,ןלייטוצסיוא ךיז רעווש ,ןעזוצנָא ךיז רעווש
 רעייז ןעוועג זיא רע םגה ,ןטנַאלַאט ענייז טימ טינ ? םָאװ טימ .טלייט
 טרעשאב זיא םיא סָאװ ,םעד טימ טינ ךיוא .שטנעמ רעקיאעֿפ א
 ןייז ןגײלוצֿפױרַא רעדָא ,טרָאװ סיורג ,יינ 8 ןגָאװצסױרא ןעוועג
 -סיוא ךיז טָאה רע .דנוב ןוֿפ רעטקַארַאכ ןפיוא לּפמעטש ןרעדנוזַאב

 ,עלא ןבָאה טעבראעג .טעברא ןייז טימ ץלַא רַאֿפ רעירפ טלייג
 .עלא יו שרעדנַא טעברַאעג טָאה שונייב רעבָא

 ןבָאה טזומעג ןבָאה עכלעוו ,רעריפ ןוא רעוט טנעקעג בָאה ךיא
 .ערעֿפסָאמטַא עקיטסייג ַא ,גנומיטש ערעדנוזַאב א טעברא רעייז רַאֿפ
 ןרעגנעל רעדָא ןרעצריק 8 ןעניֿפעג ריא טעוװ םענייא ןדעי ייב טעמּכ
 עטצעל יד רַאֿפ זיא ןבעל סעשונייב ןיא .טעברא רעד ןיא סייררעביא
 רעטסוּפ ןייק ,הרוש עטסוּפ ןייק ןעוועג טינ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע
 ייב ,ןדנעטשמוא עלא רעטנוא טעברַאעג טָאה רע .טינ יאדווַא טייז
 -נעטש ןייז ןעוועג זיא טעברַא וצ רעגַאב רעד .ןעגנוגנידַאב עטסגרע יד
 -טנַא רֶע .ערעֿפָאמטַא עקידנעטש ןייז -- טעברַא יד ,גנומיטש עקיד
 טמענ טרָא םעיינ םעד ףיוא ןוא עשרַאװ ןייק קָאטסילַאיב ןוֿפ טֿפױל
 יד ןוֿפ ןענורטנַא טרעוו רע .טעברא רעטל8 רעד וצ ךיילג ךיז רע
 -רַאֿפ זיא הטילּפ ןכַאמ .עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא תומוקמ עטייוו
 רעד טימ ףוג םעד םיוא טרעטַאמ ,ימ ךס ַא טסָאק ,רַאֿפעג טימ ןדנוב
 ףיוא טייצ ןעמונעג ךיז השעמ ַאזַא ךָאנ טלָאװ רערעדנַא ןַא .המשנ
 ןרּפָא ןייז .ןעור טינ ןָאק שונייב .ךיז וצ לסיב ַא ןעמוק ףיוא ,ןעורּפָא
 ,םירבח טימ טנרעל ,ןיילַא רע טנרעל עמרוט ןיא .טעברא עיינ -- זיא
 ןכַאמ וצ תוהוּכ ךס ַא ּפָא טיג ןוא "עטסָארַאטס, ַא וצרעד ךָאנ זיא ןוא
 .קילגמוא ןיא םירבח ענייז ןוֿפ ןבעל סָאד רעמעװקַאב ןוא רעטכייל
 ,ןטסערַא עטֿפָא יד .שולח ַא ,רעכַאװש א ןעוועג רוטַאנ ןוֿפ זיא רע ןוא
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 ןבעל עטגנערטשעגנָא עצנַאג סָאד ןוא טרָא וצ טרָא ןוֿפ ןֿפױל סָאד

 ןוא בייל טימ זיא רעכלעוו ,"רענָאיצולָאװער ןלענַאיסעֿפָארּפ, ַא ןוֿפ
 ,ןקנַארק ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא ןבָאה ,גנוגעווַאב רעד ןיא ןגעלעג לעז
 ירעדמוא ליֿפיװ ,טעּפמיא ליֿפיװ ןוא .ןברַאש םענעכָארבעצ ַא רַאֿפ

 טָאה ןברַאש רענעכָארבוצ רעקיזָאד רעד טייקיאעֿפ-סטעברא עכעלדימ
 טָאה סע ןוא ,סע ךיז טישעצ טָא ,טָא ,טכודעג ךיז טָאה סע .טגַאמרַאֿפ
 .יירד רַאֿפ טעבראעג

 ײאעֿפ ערעייז טױל טעברַא ןכוז ייז .רעביא ןביילק ערעדנַא

 רעביא ןייז טינ לָאז סָאװ ,ןלעטשגדירֿפוצ לָאז סָאװ ,טעברַא ,ןטייק

 ,טעברא ןימ רעדעי ןעמונעג ךיז ףיױא טָאה שונייב .תוחוּכ יד

 ןוא ךעלטנייוועג יו ןוא ןייז טינ לָאז יז ךעלרעֿפעג ןוא רעווש יו
 ףיוא טמענ רע .ןענַאטשעגנָא ץלַא זיא םיא .ןייז טינ לָאז יז "טסָארּפ ,
 -רָאֿפ ףרַאד סע ואוו ,הריד רעלַאגעלמוא ןַא ןוֿפ "סָאבעלאב, 8 ןייז וצ ךיז
 ןוֿפ טעברַא יד ךיז ףיוא טמענ רע ןוא ,ץנערעֿפנַאק עמייהעג ַא ןעמוק
 ַא ןוֿפ ,רָאטקאדער-טכַאנ ַא ןוֿפ ,"רעדיר-ואורּפ, 8 ןוֿפ ,רעקינַארכ א
 ןבָאה טינ ףרַאד ןעמ עכלעוו וצ ןטעברַא -- ,ראטערקעפ ןשינכעט
 ,1921--1920 ןרָאי יד ןיא .ןָאט ייז ןָאק רעוו יבַא סָאװ ,שונייב ןייק
 -עריקרַאֿפ ףרשש קילייוװטייצ טָאה ןלױּפ ןיא דנוב רעד יוו םעדכָאנ
 ןענייז סָאװ ,יד רַאֿפ זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןוא ,סקניל ףיוא טעוו
 טינ ןכלעוו ןבָאה וצ ךעלגעממוא זיא ןטַארקָאמעדילַאיצָאס ןבילברַאֿפ
 טעטימַָאקילַארטנעצ ןוֿפ סױרַא םעדעמ זיא ,סולֿפניײא ןשיטילָאּפ זיא
 -לַאיצָאס א ןבילבעג זיא שונייב .עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא זיא ןוא
 טרעלקעג טָאה רע ןעוו ,טנעמַאמ א ןעוועג זיא סע ןוא ,טַארקָאמעד

 טָאה רע .ןעמַאזוצ ןעמעדעמ טימ טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ ןיײגוצסױרַא
 םעד ןגעוו רימ רע טָאה 1921 ןיא .ןבילברַאֿפ זיא רע .ןָאמעג טינ סע
 רעשיטילָאּפ טימ ןבעגּפָא ךיז זומ ךיא זַא ,סע טגָאז רעוו :טגָאזעג
 -רַא עשינכעט ןָאט ךיא לעוװ ,טעברַא-רוטלוק ןָאט ךיא לעוװ ? טעברַא
 עקניל יד ןלעוו רָאֿפנעמַאזוצ ןקידנעמוק םעד ףיוא זַא ,ןייז לָאז .טעב
 -לַארטנעצ ןיא ןביילקסיוא טינ ךימ טעוו ןעמ ןוא רעקרַאטש ךָאנ ןייז
 ןעמ ןָאק טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא טינ זַא ןוא ? סָאװ זיא ,טעטימָאק
 ? ןטעברַא טינ

 םויגעלָאק ַא ןוֿפ טריגַאדער טרעוו ןליוּפ ןיא גנוטייצ עשידנוב יד
 טייחרעמ יד טאהעג ןבָאה עקניל יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .יירד ןוֿפ
 עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא ןענייז ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא
 ןוֿפ דילגטימ ןייק זיא שונייב .רעטכער ןייא ןוא עקניל ייווצ ןעוועג
 טינ טעברַאעג רע טָאח ךָאד ןוא .ןעוועג טינ טלָאמעד םויגעלָאק םעד
 -לַאח ַא ןליֿפסױא טגנעלֿפ רע .רעירֿפ יו רעמ ךָאנ רשֿפא ןוא רעקינייו
 עג טינ זיא סע ןוא ,טאחעג טינ רע טָאה חעד ןייק ןוא גנוטייצ עב
 יד ןגָאז ערעדנא ןלָאז , .ןסירדרַאֿפ םיא לָאז סָאד זַא ,קיטנַאק ןעוו
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 -ַאב ןלעוו ייז סָאװ ,ןריֿפסױא לעװ ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ,העד
 ,העד 8 .ןברק ןייק ןעוועג טשינ טייז ןייז ןוֿפ זיא סָאד ןוא ."ןסילש
 -עניא רעד .טליּפשעג טינ עלָאר עסיורג ןייק םיא ייב ןבָאה ,סולֿפנײא
 טעברא יד .רעדיוורעד ןעוועג םיא זיא ףמאקײיטרַאּפ רעטסקינייוו
 ןעוועג זיא -- גנוגעװַאב רעד רַאֿפ יבַא ,טעברַא ןימ רעדעי ,ןיײלַא
 רַאנ ןייז ןענעק סָאװ ,רעוט ןארַאֿפ .ןגינעגרַאֿפ ַא ,דײרֿפ ַא םיא רַָאֿפ
 .ןענעק ייז טינ ןוא ןליוו ייז טינ -- ןמַאדלָאס עטושּפ ןייז .ןלארענעג
 רעבָא ,לארענעג ַא ןוֿפ הגרדמ 'עד וצ ןביוהרעד ךיז טָאה שונייב
 .טַאדלַאס רעטושּפ א ןביילב טנָאקעג רע טָאה לארענעג ַא יו וליֿפַא

 .רעקיטילָאּפ ןייק ןעוועג טינ רָאג רוטַאנ רעד ןוֿפ רשפא זיא רע
 -ילָאּפ 8 ןוֿפ תונורסח ךס ַא ןוא תולעמ עקינייא טלעֿפעג ןבָאה םיא
 רעבירעד .טעברַא-רוטלוק וצ ןגיוצעג רעמ טָאה םיא .רעריֿפ ןשיט
 רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ענליוו ןיא טרָא ןֿפ ףיוא ױזַא ןעוועג רע זיא
 ךיז ןעמוקעגסיוא זיא םיא תעב ,(1918--1919) ץיצַאּפוקָא רעשטייד
 ,טייקיטעט-רוטלוק ןוא ףליה רעלַאיצָאס טימ ןבעגוצּפָא ץלַא יו רעמ
 -קעריד טימ טינ ,רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא ןוא ןרידנַאגַאּפָארּפ טימ
 .טעברַא רעשעטילָאּפ רעט

 עכעלטלעוו-שידיא יד ןבעגעגרעביא ױזא ןעוועג רע זיא רעבירעד = -
 רעד ןוֿפ רעציזרַאֿפ רעטבילַאב רעד ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא רע .ןלוש
 ,רעכאוש 8 ,רעקנַארק ַא ןוא ,ןלױוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיא
 זיא ןוא קרָאידוינ זיב עשרַאװ ןוֿפ העיסנ עטייוו ַא טכַאמעג רע טָאה
 ןכוז -- קיֿפיסַאּפ זיב קיטנַאלטַא ןוֿפ עקירעמא רעביא ןרָאֿפעגמורַא
 .ןלוש יד רַאֿפ עציטש

 ךרוד טייג ערעייז טעברַא עצנַאג יד טעמּכ סָאװ ,רעוט ןַארַאֿפ
 ואוו ,ןעגנוטַאראב ןוא ןעגניטימ ףיוא ,סעיסימָאק ןוא ןטעטימָאק ןיא
 וצ ןדער ייז .סעיצולָאזער ןָא טמענ ןעמ ןוא ןגַארֿפ טלדנַאחַאב ןעמ
 רעד ןוֿפ גנוגעװַאב יד ןָא ןריֿפ ,עסַאמ רעד רַאֿפ ןביירש ,עסַאמ רעד
 ןעמוק ריא טימ גנוריראב רעטנעָאנ ןיא .ןטייוו ןוֿפ ץלַא רעבָא .עסַאמ
 -ַאגרָא ,ןבירשעג ןוא טדערעג ךיוא טָאה שונייב .ןעוו ןטלעז רָאנ ייז
 וצ טאהעג ביל רֶע טָאה ץלַא ןוֿפ רעמ רעבָא .טריֿפעגנָא ןוא טריזינ
 ןענעגעגאב וצ סיוא ךיז טמוק סע רעכלעוו ייב ,טעברא ענעי ןָאט
 עגנאל .רעטעברא ןּפורג עצנַאג ןוא ענלצנייא טימ םינּפ לא םינּפ
 יד ןיא ןענאטשעג זיא ןוא רעוט רעקיטרַא ןא ןעוועג רע זיא ןרָאי
 -עג זיא רֶע תעב ,רעטעּפש .טעברַאױסַאמ רעד ןוֿפ עטכידעג עטכער
 עלַא ןטלאהעגנייא רע טָאה ,טעטימַאק-לַארטנעצ ןוֿפ דילגטימ ַא ןרָאװ
 עשרַאו ןיא רעטעברַא יד רַאֿפ .רעוט ןקיטרַא ןַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא
 -עמ .סטץעטימָאקילַארטנעצ םעד יו רערעייז רעמ ןעוועג שונייב זיא
 -נעזרעּפ רעבָא ,רעטייוו ןוא רעטיירב טכיירגרעד טָאה ןעמָאנ סמעד
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 ליֿפיװ ,ליֿפ ױזַא טַאהעג טינ רענייק דנוב ןיא טָאה עטנַאקַאב עכעל

 ןוא םירבח רעמ שונייב ,םידימלּת רעמ טָאהעג טָאה םעדעמ .שונייב

 | .דניירֿפ
 .ןבָאה ביל םיא ןסייהעג טָאה ךעלנעזרעּפ ןשונייב ןענעק םערָאװ

 ,העש עבלַאה ןייא שטָאכ ןעמַאזוצ ןעוועג ןשונייב טימ זיא סע רעוו

 ךיא םוק ָאד ןוא .ןבעל ןצנַאג ןֿפױא דניירֿפ א ןבילבעג םיא זיא רענעי

 טלייטעגסיוא ןשונייב טָאה סָאװ ,הלעמ רעסיורג רעטייווצ רעד וצ

 ןעניוועג עכלעוו ,רעריֿפ ןוא רעוט ןַארַאֿפ .ערעסערג ןוא עסיורג ןשיווצ

 ,ןסַאמ יד ןיא לָאמַא ,רעריֿפ יד ןיא סע טגיל לָאמַא .טייקטייוו ןוֿפ

 ןוֿפ .טייוו וצ יו ּפָא ױזַא טקנוּפ טרַאנ טנעָאנ וצ .ןדייב ןיא לָאמַא ןוא

 יד ךיז טרילרַאֿפ םע ןוא ןטייקיניילק יד רעטלוב ךיז ןעעז ןטנעַאנ

 רערעסערג רעד טקירד טנעָאנ רעד ןיא .ןצנַאנ ןוֿפ ויטקעּפסרעּפ

 טניואוועג זיא עכלעוו ,עסַאמ יד זַא ,טֿפערט סע ןוא .סיורג ןייז טימ

 ריא ןוֿפ לייט ןסיורג ַא טרילרַאֿפ ,טָאג ןבלַאה ַא רעריֿפ ריא ןיא ןעז וצ

 טינ רעמ זיא רע זַא ,טנעָאנ רעד ןוֿפ טעזרעד יז ןעוו ,םיא וצ ץרא-ךרד

 רערעסערג רעד זַא טרֿפב .שטנעמ ליֿפוצ ןיוש לָאמטֿפָא ,שטנעמ ַא יו
 ,טייהשטנעמ רעד רַאֿפ קרַאטש טגָאלש ץרַאה ןייז סָאװ ,שטנעמ

 ןעוועג זיא שונייב .ןשטנעמ םענלצנייא םוצ טלאקזזייא טֿפָא טביילב
 טָאה ןטייוו ןוֿפ .טײקטנעַאנ ןוֿפ ןעניוועג עכלעוו ,עקיצניוו ענעי ןוֿפ
 ריא זַא רעבָא .ץנַאלג ןייז טימ ןגיוצעגוצ קרַאטש ױזַא טינ ךייא רע
 -רַאה עֿפיט ַא טליֿפרעד ריא טָאה ,רעטנעענ םיא וצ ןעגנאגעגוצ טייז
 םיא טימ .טקיווקרעד ןוא טמערַאװעגנָא ךייא טָאה עכלעוו ,טייקיצ

 ןוֿפ .ןצרַאה ןוֿפ ךיז ןדערוצּפָארַא ,ןדער וצ ןגינעגראֿפ א ןעוועג זיא

 ןיא ,ןשטנעמ ןיא ןביולג רעמ טימ ,טומ רעמ טימ קעוַא ןעמ זיא םיא

 זיא סָאװ ,לודג ַא טימ יו טינ טליֿפעג ךיז ןעמ טָאה םיא טימ .ןיילַא ךיז

 ןעמ סָאװ ,רבח ןביל ַא טימ יוװ רָאנ ,ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד םימ םינ

 רבח ַא ןעוועג זיא רע .ןָאטוצכָאנ םיא זיא טינ ליֿפױװ ןבערטש ןעק

 ןעוועג זיא רע .ךס א ןַארַאֿפ ןענייז עכלעזַא --- ײטרַאּפ ןיא זיולב טינ

 וצ ,קינייװ ןַארַאֿפ ןענייז עכלעזַא ןוא ,טייקכעלשטנעמ ןיא רבח ַא

 .קינייװ

 רַאֿפ סולֿפנייא רעמ טַאהעג רשֿפא ןבָאה רעריֿפ עשידנוב ערעדנַא
 ,טַאהעג ביל ױזַא טינ עסַאמ-רעטעברַא יד טָאה םענייק רעבַא .ןשונייב
 ןשיווצ וליֿפַא םיאנוש ןייק טאהעג טינ טָאה שונייב .ןשונייב יו
 םעד ןכָאה טנייֿפ טַאהעג טינ לָאז רענייא יו .ןעײטרַאּפ עשירענגעק
 -ייב לייוו ,טייקרעטיב ןָא ,סַאה ןָא טֿפמעקַאב רע טָאה ןשונייב ,דנוב
 ,ןטכוד לָאמַא טגעלֿפ רימ .ןעוועג טינ אנוש ןייק םענייק זיא ןיילַא שונ

 ןַא רַאנ םיא רַאֿפ זיא טֿפַאשטניײֿפ ; ןבָאה טנייֿפ טינ ןָאק שונייב זַא

 ןטימ טינ טליֿפ ןוא ּפָאק ןטימ טֿפיײרגַאב רע עכלעוו ,עיצקַארטסבַא
 ןזיוועגסיורא סרעדנוזַאב ךיז טָאה טייקיצרַאה עמעראװ ןייז .ןצרַאה
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 ןבָאה ענליוו ןיא ןעוו ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא
 שונייב ןוא טרָאװ םענוֿפ ןעניז ןלוֿפ ןיא םיוט ןוא טיונ טשרעהעג
 ןקנַארק עקיצרַאהמרַאב א רעטעברא ץעשידיא יד רַאֿפ ןעוועג זיא

 .טומ ןבעגעגוצ ןוא טסיירטעג ,ףליה טכוזעג טָאה סָאװ ,רעטסעווש
 טָאה ,רענגעק עשיטילָאּפ וצ וליֿפַא ,ןשטנעמ וצ טײקכעלדנײרֿפ ןייז
 רעציזרַאֿפ א ןוֿפ עלָאר ערעווש יד ןריֿפוצסױא ןֿפלָאהעג קרַאמש םיא

 -לוש רעשידיא רעד ןיא .ןלױוּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיא יד רעביא

 ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןיירא ןעייג ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 ןעמוק ,ןלוש יד ןוֿפ הבוט יד ןעניז ןיא ןבָאה על םגה ןוא ,ןעייטרַאּפ
 ןעוועג זיא רעציזרָאֿפ רעד .ןעגנובייר ןוא ןטקילֿפנָאק רָאֿפ טֿפָא ךָאד

 -עקוטשעגֿפױנוצ עקיזָאד יד ידּכ ןוא .טסידנוב רענעכָארּפשעגסױא ןַא
 -רָאֿפ ַא קיטיונ ןעוועג זיא ,קירעהעג יוװ ןטעברַא לָאז ןישַאמ עטעוו
 יז רעדייא ,ןעגנואיצַאב יד ןכַאמ רעכייוו רעכיג ןָאק סָאװ ,רעציז
 םגה זַא ,יורטמוצ ןבָאה ןלָאז עלַא ןעמעוו וצ ,רעציזרָאֿפ ַא ,ןֿפרַאשרַאֿפ
 טכערעג ןייז ךָאד רע טעוו ,ײטרַאּפ רעטמיטשַאב ןייא וצ טרעהעג רע
 .ךיוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד וצ

 סָאד ןעניז ןרעסעב ןיא שטנעמ-סקלָאֿפ א ןעוועג זיא שונייב
 רעצנַאג ןייז ןיא ,ןביירש ןייז ןיא ,ןדער ןייז ןיא קיטנעק ןעוועג זיא
 -רעניא רעד טליֿפעג טינ לָאמ ןייק םיא ייב ךיז טָאה רעבירעד .גנוריֿפ
 -עלַאב רעד ןוא לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןשיווצ טלַאּפש רעכעל
 טֿפָא ױזַא ךיז טזָאל עכלעוו ,עיגָאלָאכיסּפ רעשיטארקַאטסירַא-שיטַאב
 -רַאֿפ ַא ןיא סיוא ךיז טקירד ןוא ןטנעגילעטניא ערעדנַא ייב ןקרעמ
 א -- ןסַאמ יד רַאֿפ הענכה רעקרַאטש וצ ַא ןיא רעדָא טיײקדמערֿפ
 עכעלרע ייב .יירענידנצעג זיב ,תיֿפי המ זיב טייגרעד סָאװ ,הענכה
 -יניזטסואווַאבמוא ןא הענכה עקיזָאד יד זיא ןרוטַאנ עקיטכירֿפױא
 -דמערֿפרַאֿפ יד ןעמוקוצייב גנוגנערטשנָא רעד ןוֿפ טַאמלוזער רעק
 טנעגילעטניא ןשיווצ טנַאו עכעלרעניא יד ןזײרּפשוצרעבירַא ,טייק
 םיא ןשיווצ .טסואוועג טינ טנַאװ ַאזַא ןוֿפ טָאה שונייב .עסַאמ ןוא
 .ןעוועג טינ הציחמ םוש ןייק זיא עסַאמ רעד ןוא

 ימּפָא ענעי ןוֿפ טינ .טסימיטּפָא רעסיורג א ןעוועג זיא שונייב
 ןליוו ןוא טינ ןענעק ןוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ןעייג עכלעוו ,ןטסימ
 עכלעזא .געוו ןֿפױא ןגיל סָאװ ,ןעגנולכיורטש ןוא רענייטש יד ןעז טינ
 ןּפעלשרַאֿפ ןוא בורג ןיא ןײרַא ןײלַא ןלַאֿפ ןטסימיטּפָא עקיניזטכייל

 ,ןלַאֿפעג ןוא ןרָאװעג טלכיורטשעג ןענייז ייז ןעוו ןוא ;ןיהַא ערעדנַא
 ןטסרעטיב םעד ןיא טלדנַאװרַאֿפ לָאמַא טימ םזימיטּפָא רעייז טרעוו
 ענעֿפָא טימ טסימיטּפָא ןא ןעוועג זיא שונייב .שואי ןיא ,םזימיסעּפ
 ייז טכוזעג ןוא ןעזעג ,רענייטש ןוא רעבירג יד ןעזעג טָאה רע .ןגיוא
 שטנעמ רעד זַא ,רעכיזךזייא ןעוועג זיא רע .ןײגוצמורַא ,ןדיימוצסיוא
 זומ רע זא ,ןעגנולכיורטש עלַא ןעמוקייב ףוס לּכ ףוס טעוװ ןוא זומ
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 רעקיזָאד רעד ןיא .קילג ןייז וצ ,גנואיירֿפַאב ןייז וצ ןייגרעד טעוו ןוא

 ףיוא ךעלנע ןעוועג זיא יז .עיגילער ַא ןוֿפ סעּפע ןעוועג זיא טייקרעכיז

 ןוא טייקיאור ןבעגעג טָאה יז .ןדיא עקילָאטא יד ןוֿפ ןוחטב סעד

 ןעוועג ןענייז ריא טימ .תוקֿפס ןייק ןזָאלרעד טינ טָאה ,רעיודסיוא

 טרעוו א רַאֿפ סָאװ .ןבעל ןוֿפ ןדייל ןוא תורצ עלא ךעלקערש טינ

 טעוו ןגרָאמ רעד ןעוו ,טנייה ןוֿפ ןטייקיניילק ץלַא יד טָא ןבָאה ןענָאק

 זייב ןוא .קילג ןבעגעג טָאה טייקרעכיז יד טָא ! רעקיטכיל א ןייז זומ ןוא

 רעקידנעטש ןייז ףיוא קידנקוק טינ ,ךעלקילג טליֿפעג ךיז טָאה שונ

 רע עכלעוו ןוֿפ ,ןגרָאז עלעירעטַאמ יד ףיוא קידנקוק טינ ,טייקנַארק
 םירבח ךיז ןבָאה רעבירעד .ןעײרֿפַאב טנַאקעג טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה
 קידנקוקניירא ,םיא טימ קידנדייר .ןשונייב טימ טליֿפעג טוג ױזַא

 יד ןרָאװעג טעלגעגסיוא עלייוו א ףיוא ןענייז ,ןגיוא עיולב ענייז ןיא
 .ןביולג וצ טכייל ןעוועג זיא ,ןביולג טלָאװעג ךיז טָאה ,תוקֿפס

 -יטּפָא ןקיטכיל ןוא טײקכעלמיטסקלָאֿפ רעטנוזעג ןייז קנַאד א

 סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא לכיימש א טימ ןעמענ טנַאקעג שונייב טָאה ,םזימ
 שונייב .ןרעטש ןֿפױא ןשטיינק עֿפיט ןֿפורעגסױרַא ערעדנַא ייב ןבָאה
 ןיא ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאמוה ןטכייל ַא טנַאמרַאֿפ טָאה
 ענייז ןיא טּפוהרעביא ןוא ןסעומש עכעלנעזרעּפ ןיא ,םעדער ענייז
 -לעז רעד ,רעיורג רעד ,רעטלַא רעד :ןבירשעגרעטנוא) ןענַאטעילעֿפ
 -עטיברַאֿפ ןוֿפ רוּפש ַא ןָא ,עינָאריא ןָא טעמּכ רָאמוה 8 ,(.ז .ד ,רעגיב
 .ןסיבעג יו ,טעלגעג רערעמ טָאה סָאװ ,רָאמוה א ,גנור

 ןוא עלאגעלמוא ןיא ןבירשעג ךס א ןבעל ןייז ןיא טָאה שונייב
 ןענייז ןעגנורעניארע-עמרוט ענייז ןוֿפ לייט ַא .ןטֿפירשטיײצ עלאגעל
 "ץמיטש רעטעברא עיױײרֿפ , רעקרָאי-וינ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג
 ןיא טצעזרעביא רע טָאה 1903 ןיא .(טינ ךיא קנעדעג רָאי םעד)
 עשיטילָאּפ רעביא ךוב ןרעלוּפָאּפ סווָאנַאדגָאב ןוֿפ לייט א שידיא
 :ןבירשעגרעטנוא ,קיטָאק גַאלרַאֿפ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,עימַָאנָאקע
 סיקסדיל ןיא סױרַא זיא 1921 ןיא .(טסידנוב ַא טסייה'ס) תירב לעב
 -צעל יד ןיא ."ןדויטע עשיגָאלָאיצָאס, :ךוב ןייז (עשראוו) גַאלרַאֿפ
 -כיוו ןייז סיורא (עשראו) "טלעוו יד, גַאלרַאֿפ ןיא זיא רָאי 6--5 עט
 -נוא) "טסילַאיצַאס ןשידיא א ןוֿפ תונורכז, ןלייט יירד : קרעוו עטסקיט
 רעשירעלייצרעד ,רעטכייל ַא ןיא .(שטיוועלַאכימ .ב ןבירשעגרעט
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ דליב רָאלק ַא ןבעגעג ןטרָאד טרעוו םערָאֿפ
 ,דנַאלסור ןוא עטיל ,ןלױּפ ןיא גנוגעוואב-רעטעברא רעשידיא רעד
 (1894) קסירב ןיא ךעלזיײרק-רעטעברַא עטשרע יד ןוֿפ קידנבױהנָא
 עטכישעג יד זיא סָאד .1911 ןיא גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ דנַאטשוצ םעד זיב
 .ןשטנעמ ןייא ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ
 - ײװ ,עיֿפַארנָאיב רעד טימ ןעמאזוצ ױזַא ַאד ךיז טסינ עטכישעג יד
 ףיוא .גנוגעוװַאב רעד טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא ןבעל סעשונייב
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 עכעלטע ןבירשעגנָא טַאהעג 1928 ןיא שונייב טָאה ,סייוו ךיא ליֿפיױװ

 עג טָאה רע עכלעוו ןיא ,"תונורכז, דנַאב ןטרעֿפ םענוֿפ ןעלטיּפַאק

 -ָאיב ענעגייא ןייז ןוא גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ עטכישעג יד ןריֿפרעד טלָאז
 ,דנַאב ןטרעפ םעד ןקידנע וצ ןזיווַאב רע טָאה יצ .1918 זיב ץיֿפַארג
 טָאה רע סָאװ ,ןעלטיּפַאק יד זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבָא .טינ ךיא סייוו
 ןלעוו ייז :ןרעוו טכעלטנֿפערַאֿפ דלַאב סיוועג ןלעוו ,ןבירשעגנָא ןיוש
 -נעב יירד עטשרע יד יו ,טנאסערעטניא רעקינייוו טינ ןייז אמּתסמ
 "עג יד רעביא ןביג ייז לייוו ,רעטנַאסערעטניא ךָאנ רשֿפא ןוא ,רעד
 עשטייד יד יוװ ,טייצ רעקיטכיוו ךָאד ןוא רערעטצניֿפ ַאזַא ןוֿפ עטכיש

 .עיצַאּפוקָא

 ןטנעָאנ רעזדנוא ףיוא גיוא ןטימ ףרָאװ א ןעגנאלרעד רימ ואוו
 ןוֿפ קזוח ןכַאמ סָאװ עכלעזַא ,"ןשטנעמ ענעזעוועג , רימ ןעעז ,םורַא
 עכלעזא ןוא ,לצרָאװ ןטימ ןסײרסױרַא םיא ןליוו ןוא ןטכענ רעייז
 ןייש ןוא טוג ןעוועג ץלַא זיא לָאמַא :ןצכערק ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ;
 רעייז ייז ןעמענ ייברעד ...סואימ ןוא טכעלש ץלא זיא טנייה ןוא
 טנייה ןוא לָאמ8ֿ םעד רַאֿפ ייז ןכַאמ ןוא טנייה ןוא לָאמא םענעגייא
 יז ןוא ןכָארבעצ ןוא טלַא ןענייז ןיײלַא ייז ;טלעוװ רעצנַאג רעד ןוֿפ
 טלַא ױזַא טציא טלעוו יד זיא סָאד זַא ,ערעדנַא ןוא ךיז ןדערנייא ןליוו
 ןעור סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ענעזעוועג יד ןשיווצ ןַארַאֿפ ; ןכָארבעצ ןוא
 טימ ךייא ןגָאז ייז ןוא ןטכענ רעייז ןוֿפ ןצנַארק-רעברָאל יד ףיוא ּפָא
 -נַא ןָאט ןלָאז טציא ,ןָאטעג קלח רעזדנוא ןיוש ןבָאה רימ :ץלָאטש
 טאהעג ךָאנ טָאה רעוו ...ור ףיוא טכער ןבָאה רימ .ערעגניא ,ערעד

 ןעוועג זיא ןבעל ןייז סָאװ ,רע ? שונייב יו ור ףיוא טכער ליֿפ ױזַא
 רעד ,רע ,לאעדיא ןשיטסילַאיצַאס םעד רַאֿפ םישעמ ןיא ךייר ױזַא
 -עג טינ שונייב טָאה ךָאד ןוא .ןבראש רענעכַארבעצ רעד ,רעקנַארק
 ןייז ןוֿפ גָאט ןטצעל ןזיב טעמּכ טעברַאעג רע טָאה ךָאד ,ןעור טלָאװ
 -רַאֿפ לָאז סָאװ ,עגר ןייק רעטלע ןייז ןיא ןעוועג טינ זיא סע ןוא .ןבעל
 רעבָא ,ָאי ,רבק ןיא : האווצ ַא זדנוא רַאֿפ זיא סָאד .טנגוי ןייז ןעמעש
 -קערש .ךעלקערש זיא טיוט רעד טינ .טלעוו רעד ףיוא תמ ןייק טינ
 .טייהרעקידעבעל ןלױֿפ וצ זיא ךעל

 טנזיוט קיצֿפוֿפ ןעגנַאגעג ןענייז עשראו ןיא היוול סעשונייב ךָאנ
 ,דנוב ןוֿפ רעקיטַאּפמיס ןוא ןטסידנוב ,רעמעברַא בור סָאד ,ןשטנעמ
 ,עשיאיײטרַאּפמוא ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןוֿפ ךס א ךיוא רעבָא ןעוועג
 עמורק טימ ןשטנעמ .ןגיוצעגוצ ייז טָאה שונייב ןעמָאנ רעד סָאװ
 טמירקעגסיוא ןוויּכב ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רעדָא ,ןרָאבעג ןוֿפ ןגיוא
 ןיא .טייקכעלרעגריב-ןיילק ןוֿפ ןמיס א םעד ןיא ןעעז ,ןגיוא ערעייז
 רעכלעוו ,דנוב ןוֿפ חוּכ םעד ץלַא רַאֿפ רעירֿפ סע טזייוװַאב ןתמא רעד
 עסיורג יד ךיוא רעבָא טזייוװַאב סָאד .ןסַאמ עסיורג .ךיז ךָאנ טריֿפ
 לעיצעּפס טליֿפעג ןבָאה עשרַאװ ןוֿפ ןסַאמ עשידיא יד סָאװ ,עביל

218 



 ,טסידנוב םעד ןשונייב טינ ןענייוװַאב ןעמוקעג ןענייז ךס ַא .ןשונייב וצ
 ,רעֿפמעקטימ ןוא םירבח ענייז ,זדנוא רַאֿפ .ןשטנעמ םעד ןשונייב רָאנ
 ןלײטּפָא טינ ןענעק רימ .רעייט ןוא ביל ןעוועג ןטייז עדייב ןענייז
 -רַאה ַא סלַא ןוא ,טסילַאיצָאס םעד ןשונייב ןוֿפ ןשטנעמ םעד ןשונייב
 םענוֿפ ןעקנעדנַָא רעקיטכיל רעד טעוװ עדייב ןוֿפ גנוטֿפעהאב עשינָאמ
 .רעצרעה ערעזנוא ןיא ןביילב רבח םענעברָאטשרַאֿפ

* 

 ,טלַאטשעג סעשונייב רעטרעוו עצרוק ןיא ןסאֿפניײא ליוו ךיא ןעוו
 .עביל ןוא טעברא :ןעניז ןֿפױא רימ ןעמוק

 "מוא ןוא ליֿפ ױזַא ןענעק לָאז סָאװ ,םענייא ךָאנ טינ סייוו ךיא
 דנַאנַאכָאנ רָאי קיסיירד .שונייב רעזדנוא יו ןטעברַא ךעלדימרעד
 ןוא קסירב ןיא ןטייצ עלַאגעלמוא יד ןיא .טורעג טינ שטנעמ רעד טָאה
 ןוא וועשטידרעב ןיא ,שזדָאל ןיא ןוא עשראו ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא
 ןוֿפ ןעמונרַאֿפ ןעוועג רע זיא קסנימ ןיא ןוא קסניווד ןיא ,ענליוו ןיא
 -נולמַאזרַאֿפ עשידרערעטנוא .טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ירֿפ רעד ןיא
 ןרעטניה ,ךעלביטש-םידיוב ףיוא ןוא ןלַאטש ןיא ,רעדלעוו ןיא ןעג
 -נעמַאזוצ ,ןעגנוציז ,עשזריב-רעטעברא יד ;סעטָאלב יד ןיא טָאטש
 ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןביירש טנייה .ןשטנעמ עקיטיונ טימ ןשינעֿפערט
 ןריזינַאגרָא ,ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברא ןשיווצ עדנאנַאּפָארּפ ןריֿפ
 ןגרָאז ,טלעג ןכוז ,ןעמָארגָאּפ ןגעק ץוש-טסבלעז ַא ,עּפורג-סֿפמַאק ַא
 ..עיצַאזינַאנרָא רעלַאגעלמוא ןַא ןוֿפ ןטייקיניילק רעטנזיוט ןגעוו

 קידנעטש רע זיא ,טעברַאעג טָאה שונייב ואוו רעטרע יד ןיא
 ןיא ןייז טזומעג טָאה רע ןוא טעטימָאק ןשידנוב םנוֿפ רעריֿפ ןעוועג
 .ןעמעלא רַאֿפ ןטלעז טינ ןוא ןעמעלא טימ ןטעברַא ,םוטעמוא ןוא ץלַא
 ךעלנייוועגרעסיוא רעבירעד ןוא ךעלרעֿפעג ןעוועג זיא טעברא יד
 יּפש ןוֿפ ןרעוו ןענורטנַא ,ןטלַאהַאבסױא טֿפרַאדעג ךיז טָאה'מ ,רעווש
 טכַאנ עדעי ןכוז טּפָא ,ּפָארַא טינ גיוא ןייק םיא ןוֿפ ןזָאל סָאװ ,ןענָא
 ןוֿפ טעטש יד ןטיבעג רדסּכ טָאה שונייב .רעגעל-טכַאנ רעדנא ןַא
 .ןעגנוגנידַאב עיינ וצ וצ ךיז טסַאּפ רע טכייל יוװ ןוא ,טעברא ןייז
 יו ,רענעגייא ןַא טרָא םעיינ ןֿפױא רע זיא גָאט ןרעדנַא ןֿפױא ןיוש
 .ןרָאי טניואוואג טרָאד טלָאװ רע

 יד ןיא טכַארברַאֿפ שונייב טָאה ןבעל ןייז ןוֿפ רָאי ףניֿפ רעכעה
 ןיא ,ריביס ןיא טקישראפ ןעוועג לָאמ עכעלטע .סעמרוט עשיראצ
 ,לעטָאה ןייק טינ םייוו זיא עמרוט יד .עדגַאלָאװ ןיא ,קסלעגנַאכרַא
 ךיז טָאה שונייב .ורּפָא לקיטש ַא ךָאד רעבָא ,גנוניואוו-רעמוז ןייק
 רע טָאה עמרוט ןיא .ןענוגרַאֿפ טשיינ ורּפָא ןרעטיב םעד טָא וליֿפַא
 ץמרוט .טנרעלעג ערעדנַא ןוא ןיילַא ךיז טנרעלעג ,טנעיילעג ךס ַא
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 8 ןעוועג זיא רע ואוו ,ןטעטיסרעווינוא ענייז ןעוועג ןענייז ריביס ןוא
 ,עמרוט ןוֿפ סױרַא רע זיא ןוא .ןעמאזוצ רָאסעֿפַארּפ 8 ןוא טנעדוטס

 ןוא ורּפָא ןייק ןענוגרַאֿפ טינ ךיז רע טָאה ,גנוקישרַאֿפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא

 יד ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןכָאנ לָאמנייא .ןטעברַא ןרָאֿפעג רעדיוו דלַאב זיא
 :ץייווש רעד ןיא ןרָאֿפּפָא טזומעג רע טָאה ,תומוקמ עטלאק עטייוו
 טָאה טײקיטכיזרָאֿפ יד ;טרעדָאֿפעג סע ןבָאה ןעגנול עקנארק ץנייז
 ןיא רע טָאה !"ןרוּפש יד ןקעדרַאֿפ , טזומעג טָאה'מ ;טרעדָאֿפעג סע
 קירוצ ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה סע ,ןציזנייא טנַאקעג טינ ץייווש רעד
 ."דנוב, םוצ ,רַאֿפעג וצ ,טעברא רעד וצ

 -עגנָא ן ןעמונרַאֿפ רע טָאה ןליוּפ ןיא רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא
 ,רעריפ ַא ןעוועג זיא ."דנוב, ןוֿפ טעטימָאק לַארטנעצ ןיא טרָא םענעעז
 לָאז שונייב רעכלעוו וצ טעברַא ןא ןעוועג ןעד זיא ןגעװטסעדנוֿפ ןוא
 רעווש וצ ןייז לָאז סָאװ ,ךאז ַאזַא ןעוועג ןעד זיא ?ןעמענ טינ ךיז
 -עג "גנוטײצסקלָאֿפ , רעד ןיא טָאה רע ? םיא רַאֿפ טסָארּפ וצ רעדָא
 ןוא ןעמינַאדװעסּפ ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ,ןעלקיטרַא ךס ַא ןבירש
 רעד ןוֿפ דילגטימ א ןעוועג זיא רע .ענעבירשעגרעטנוא ןייק טינרָאג
 יד ןענעייל לָאז סע רעוװ ָאטינ זיא סע זַא -- ךָאד ןוא ,עיצקאדער
 ןוֿפ ,סעמארגעלעט ןצעזרעביא ףראד'מ .שונייב סע טוט ,סוואורּפ
 יד ןָאט ,רעמונ ַא ןזָאלסױרַא גָאטרַאֿפ ףניֿפ זיב טכַאנייב 12 רעגייזא
 ןוא ךיז ףיוא סע טמענ שונייב -- רַאטערקעס ןוֿפ ןטעברא עשינכעט
 עלַא ףיוא סױרַא טערט שונייב .סיוא ךעלטקניּפ סע טריֿפ שונייב
 רע זיא .םלוע ןא טיצ ןיילַא ןעמָאנ ןייז ;ןעגנולמַאזרַאֿפױסַאמ עסיורג
 רעד זיא ואוו :ךָאנ ךיז ןעמ טגערֿפ ,קיאורמוא םלוע רעד זיא ,ָאטינ

 ,טנגוי רעד ןוֿפ לזיירק ַא ףיוא ןייג וצ טייצ טניֿפעג רע ןוא ? רעטלַא

 טלַאה ,ןעגנול יד ףיוא קנַארק זיא רע .ןָאינוי ַא ןוֿפ גניטימ א ףיוא
 ןטסקעז ןֿפױא ץיװַאּפ ףיוא רע טניואוו ןעניואוו ןוא ,ןטסוה ןייא ןיא
 -נטסוה ןוא ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ טעּפש םייהַא םוא ךיז רע טרעק ,רָאלֿפ
 -כעז ןוא טרעדנוה יד ףיוא ףיױרַא רע טרעטעלק קידנעּפָאס ןוא קיד
 ןעק רעוו .טנייה יוװ ןגרָאמ ,ןטכעג יו טנייה ,ךעלּפערט ץלָאמש קיצ
 טצריקעג ןבָאה ךעלּפערט קיצכעז ןוא טרעדנוה יד ליֿפיױװ ףיוא ןגָאז

 .ןרָאי ענייז
 .רַאֿפעג ןייק רַאֿפ טלעטשענּפָא טינ לָאמנייק ךיז טָאה שונייב

 רעזדנוא ןלַאֿפַאב ןענייז סענַאגילכ תעב ,קירוצ רָאי ַא טימ ךָאנ
 םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא שונייב טָאה ,עיצַארטסנָאמעדײַאמ עטשרע
 -רעֿפעג םנוֿפ ןעמענוצ דלַאװעג טימ טֿפרַאדעג םיא טָאה ןעמ .געלשעג
 ; טלייצרעד ץלַאטש ןוויאַאנ ַא טימ רע טָאה רעטעּפש ןוא ,טרָא ןכעל
 ןעז טֿפרַאדעג עקַאט ריא טָאה ?רעכַאווש א ןיב ךיא זַא ,טניימ ריא
 טָאה רע זַא ...טלייטעגנייא ייז בָאה ךיא סָאװ ,ּפעלק עטנוזעג רַאּפ יד
 -רעד טינ רע טָאה סָאד ,ּפעלק עטנוזעג רַאּפ 8 ןגָארקעג ךיוא ןיילַא
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 ,ןקָאטיײװ ענייז ןוֿפ ןדייר וצ טַאהעג ביל טינ ללכב טָאה רע .טלייצ

 .טייהקנַארק ןייז ןוֿפ

 יצרַאה ןייז ,עביל ןייז ןעוועג זיא טעברַא ןייז ןוֿפ רענעלק טינ

 ,רעוט ןוא רעריֿפ ערעזדנוא ןוֿפ םענייא ךָאנ טינ םייוו ךיא .טייק

 יו ןבָאה ביל ױזַא לָאז ,עסַאמ-רעטעברַא עצנַאג יד ,עסַאמ יד ןעמעוו

 יד ןעמעוו ,רעוט ןוא רעריֿפ זדנוא ייב ןעוועג ןענייז סע .ןשונייב

 ערעדנַא .ןֿפַאשעג סעדנעגעל ייז ןגעוו ,טרעדנואווַאב ןבָאה רעטעברַא

 עסיורג רַאֿפ ,רעביירש רעדָא רענדער ענייש רַאֿפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה

 טינ עסַאמ רעד זיא רענייק רעבָא ; רעקיטקַארּפ רעדָא ,רעקיטערָאעט

 לייוו ,שטיװעלַאכימ שונייב יו ,"רעטלא, רעד יו ,טנעָאנ יוזא ןעוועג

 ,םענייא ןדעי וצ ןוא ,ןעמעלא וצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא ןיילא רע

 יױװַא ןעוועג זיא המשנ יד םיא רַאֿפ ןקעדֿפױא ,םיא טימ ןדער לייוו

 טָאה ןעמ .טמעראװעג טרָאװ ןייז ,טעלגענ טָאה קוק ןייז לייוו ,טכייל

 ; טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ דילגטימ ַא ,רעריֿפ ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאֿפ

 -רַאּפ ןיא זיולב טינ רבח א ,רבח ַא ,ןכיילג ַא ךיז רַאֿפ טאהעג טַאה'מ

 ןענייז םירבח-ײטרַאּפ .ןיז ןכעלשטנעמ טסכעה ןיא רָאנ ,ןשיאייט

 ןוא ,קינייװ ןַארַאֿפ רעבָא ןענייז םירבח עכעלשטנעמ .ךס ַא ןארַאֿפ

 .שונייב ןעוועג זיא עקינייוו יד טָא ןשיווצ עטסעב יד ןוֿפ רענייא

 עקיצרַאה ריא ןזייװסױרַא םיא טנעקעג טָאה עסַאמ-רעטעברא יד ןוא

 עשידנוב יד םיא ןבָאה ,רָאי 80 ןרָאװעג טלַא זיא רע תעב .עביל

 טינ ,הלילח ,טסייה סָאד) הריד ַא "טֿפוקעג, עשראו ןוֿפ רעטעברַא
 רעניואוונייא ןטלַא ןא ןוֿפ ןֿפױקּפָא זיולב טסייה סָאד ,זיוה 8 ןֿפױק
 -דנעל םעד ןוֿפ םוטנגייא סָאד טביילב עכלעוו ,הריד א ףיוא הקזח יד

 טיירגעגוצ סע טָאה'מ .(טלעג-הריד ןלָאצ םיא ףראד ןעמ ןוא דרָאל
 ןופרעד ןסיוו טינ גָאט ןטצעל ןזיב לָאז ןײלַא שונייב ,תודוס דוסב
 -רעטעברַא רעװעשרַאװ רעד רַאֿפ ןעוועג זיא השעמ עצנַאג יד ןוא
 -רעדמוא ןא וצ טיירג'מ תעב יו טקנוּפ ,החמש א ,בוט-םוי ַא טֿפַאש
 עביל ץדנריר לֿפיו טנייה .הלּכ ַא רַאֿפ הנּתמ ערעייט עטעטרַאװ

 עטצעל יד ןיא ןזיועגסױרַא ןשונייב ןבָאה רעטעברא רעװעשרַאװ יד
 ...טעב-ךןטױט ןֿפױא ןגעלעג זיא רע תעב ,ןכַאװ

 טָאטש יד טייקיצראה סעשונייב ןצַאשּפָא ןָאק עלַא יו רעמ

 עצנַאג יד .ענליוו ץנַאג רָאנ ,ןײלַא רעטעברַא רענליוו יד טינ ;ענליוו
 ףוס ןעוועג זיא סָאד .שונייב ןעמָאנ םעד רעייט טלַאה גנורעקלעֿפַאב
 טעוװ ײמרַא עשטייד יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע תעב ,1915 רעמוז
 טקישעג "דנוב, ןוֿפ טעטימָאק לַארטנעצ רעד טָאה .ענליוו ןעמעננייא
 טייצ רערעווש ַא ןיא ןלָאז רעטעברַא עקיטרָאד יד ידּכ ,ןשונייב ןיהַא
 יד ןיא ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא שונייב .רעריֿפ 8 ןָא ןביילב טינ
 זיא ײמרַא עשטייד יד .טֿפַאשרעה רעשיסור רעד ןוֿפ געט עטצעל
 ערעווש א ןעמוקעגנָא זיא ץנליוו רַאֿפ .לעווש ןֿפױא ןענַאטשעג ןיוש
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 ,ןטייהקנַארק ,רעגנוה :ץיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןוֿפ טייצ יד ,טייצ

 -שטייד ןיא ןבירטעג ,תוריד יד ןוֿפ ןֿפרָאװעג טָאה ןעמ .סעיסערּפער

 יקעװַא ןעמ טָאה טנגעג םעד ןוֿפ האובּת יד רָאג ,טעברַא ףיוא דנַאל

 יסיױרא ןעמ טָאה גנורעקלעֿפַאב רעד ןוא ,דנַאלשטיײד ןייק טקישעג

 ןעיילק ןוֿפ טֿפלעה א יו רעמ ןקַאבעג ,טיורב סעיצרָאּפ-רעגנוה ןבעגעג

 שונייב ןוא .ץוש ,טסיירט ,ףליה ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה'מ .דמַאז ןוא

 ךיז טָאה רע .לאוגה ךאלמ ַא יוװ ,ענליוו ןוֿפ ןסַאמ יד רַאֿפ ןעוועג זיא

 ענעדײשרַאֿפ טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריֿפעג: ,ןשטייד יד ייב טימעג

 עג ,טעטימַאק-סֿפליה-רעטעברַא םעד טריזינַאגרָא ,ןעניײארַאֿפ-סֿפליה

 -עווש ךעלנייוועגרעסיוא רענעי ןיא ןוא .עקירעמַא ןוֿפ ףליה טרעדָאֿפ

 םעד ןֿפַאשעג ,עיצַאזינַאגרַא עשידנוב יד טיובעג רע טָאה טייצ רער

 ןטלַאהֿפוא ןוא ןעיוב ןיא ןעמונעג לײטנָא ,בולקירעמעברַא ןשידנוב

 -ַארד ַא ,רָאכ ַא :סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ענעדײשרַאֿפ ןוא סנָאינוי

 טָאה 1918 ןיא .ןלוש עכעלטלעוו-שידיא עטשרע יד ,ןײארַאֿפ ןשיטַאמ

 עשטייד יד זַא ,רַאֿפעג 8 ןעוועג זיא סע .ענליוו ןזָאלרַאֿפ טזומעג רע

 ןעגנַאֿפעג ַא ןיא ןקישרַאֿפ םיא לָאז ץיצַארטסינימדַא עשירעטילימ

 -עגסיוא ןֵא ,רעטרעגנוהעגסיוא ןֵא ,עשרַאװ ןייק טמוק רע .רעגַאל

 יינ סָאד ןוֿפ ךיילג ךיז טמענ רע ןוא ,רעקנַארק ַא ןוא רעטרעטַאמ

 ,ענליוו ןייק ןעמוקעג 1921 רָאי ןיא ןיב ךיא תעב .טעברַא רעד וצ

 שיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןענוֿפעג ,ןיירַא ןיב ךיא ואוו ,זיוה ןדעי ןיא ,ךיא בָאה

 ןטנעָאנ ַא ןוֿפ דליב ַא ,םָאבלַא ןיא ,טנַאװ ןֿפױא .שונייב רבח ןוֿפ דליב

 .ןקילייה ַא ןוֿפ ןוא ,בורק

 םייב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ענעי ןוֿפ זיא שטיוועלאכימ שונייב

 יד תעב ןוא ,ןלױּפ ןיא לוש רעכעלטלעוו רעשידיא רעד ןוֿפ עלעגיוו

 -טנעצ ןייא ןיא טקינײארַאֿפ ךיז ןבָאה ןּפיט ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןלוש

 ןוא רעציזרָאֿפ ריא ןרָאװעג רע זיא ,עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיא ץלַאר

 גָאט ןטצעל ןזיב ןלוש ערעזדנוא ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןבילבעג זיא רע

 ןייק ןלוש יד ןוֿפ חילש ַא ןקיש טֿפרַאדעג טָאה'מ זַא .ןבעל ןייז ןוֿפ

 .שונייב רעקנַארק ,רעטלַא רעד ? ןרָאֿפעג זיא רעוו -- עקירעמַא

 טריזינַאגרָא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד רעביא םורַא טרָאֿפ רע

 .ףליה
 םיורג טימ ןגעלֿפ ,ןלוש ערעזדנוא ןוֿפ םידימלּת ,רעדניק רעטנזיוט

 -רַאֿפ רעייז ןוֿפ ןעמַאנ םעד ןענַאמרעד עביל סיורג טימ ןוא ץרא-ךרד

 רעטנזיוט יד טָא ןלעװו טציא .שטיוװעלַאכימ רבח רעייז ןוֿפ ,רעציז

 רעייז ןיֿפ טוט ןֿפױא ןענייוו ןלעוו ,םימותי יװ ,ןליֿפ ךיז רעדניק

 .רערעל ןטלַא
 -רָאֿפ רעייז ןרָאלרַאֿפ ןבָאה ןלױוּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיא יד

 ןעייטש עקירעמַא ןיא ָאד רעוט-לוש ןוא רערעל ערעזדנוא ןוא ,רעציז

 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיא יד .םילבא יו ּפעק ענעגיובעג טימ
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 ןופ ןּפעש ,ייז ייב ךיז ןענרעל רימ .ןדנוברַאֿפ גנע זדנוא טימ ןענייז

 .קָאטיײװ רעזדנוא זיא קָאטיײװ רעייז ןוא ,גנורעמסייגַאב ייז

 טַאהעג ןבעל ןייז ןיא זיא סע ןעוו טָאה שונייב ביוא טשינ סייוו ךיא

 ןוֿפ םיאנוש עטסרעטיב יד .טינ םיאנוש ,ָאי -- רענגעק ,םיאנוש

 -טנייֿפ ץעדעי .ןשונייב ןרירוצנַָא הזעה ןייק טאהעג טינ ןבָאה "דנוב;

 .ןזעוו ןייז ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָא יו ױזַא זיא טולב זייב עדעי ,טֿפַאש

 ןייק םיא וצ ןבָאה ערעדנַא ןוא טליֿפעג טינ האנש ןייק ןיילַא טָאה רע

 רע זַא ,ךעלשטנעמ ףיט ױזַא ןעוועג זיא רע .ןליֿפ טנעקעג טינ האנש

 .טייקכעלשטנעמ ןוֿפ ןליֿפעג רָאנ ןקעוו טנעקעג ערעדנַא ייב טָאה

 ןשידיא ַא ןוֿפ תונורכז, רעדנעב יירד ענייז ןסעגרַאֿפ טינ רימָאל

 ןוא עטכישעג ןכַאמ וצ ןֿפלָאהעג ליֿפ טָאה שטנעמ רעד ."טסילַאיצַאס

 תונורכז ץנייז .עטכישעג ןביירש ףיוא טייצ ןענוֿפעג רע טָאה ךָאד

 סָאד ןבָאה סָאװ ,ערעטלע יד .גנולייצרעד ַא יו ,טכייל ךיז ןענעייל

 ןרעוו ןוא ןורּכז רעייז ןיא ּפָא סע ןשירֿפ ,טכַאמעגכרוד ןײלַא ץלַא

 סעשונייב ןוֿפ ךיז טסיוװרעד טנגוי יד .גנוי רעדיוו עלייוו א ףיוא

 ילע ערעייז סָאװ ,טעברַא רערעווש ןוא רעסיורג רעד ןגעוו תונורכז

 ןריֿפ וצ גנורעטסיײגַאב ןוא טומ ןּפעש ןוא ,ןָאטעגֿפױא ןכָאה ןרעט

 .ףוס ןזיב ריא ןריֿפרעד וצ -- רעטייוו טעברַא עקיבלעז יד

 -עלָארּפ רעשידיא רעד טָאה שטיועלַאכימ שונייב ןוֿפ טיוט ןטימ

 ןוֿפ קיטש עטסעב סָאד רשֿפא ,ץרַאה קיטש א ןרָאלרַאֿפ טַאירַאט

 .ץרַאה ןייז
8, 

 טרעק על שריה

 ןוֿפ טייצ יד ןעוועג דנַאלסור ןיא ןענייז 1902 ןוא 1901 ןרָאי יד

 ןוֿפ למיה םעד ןגױצרַאֿפ ןבָאה סנקלָאװ-םערוטש .עיצולָאװער ברע

 -ןטנעדוטס .ןקירבַאֿפ יד ףיוא ןקיירטש-רעטעברַא עליֿפ .ןטייז עלַא

 .רעֿפרעד יד ןיא ןטנוב-םירעוּפ .ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןעורמוא

 -לָאּפ ןיא .היח עדליוו א יוו טציירעצ ןעוועג זיא גנוריגער עשירַאצ יד

 "עג םירעױוּפ ךס ַא ןעמ טָאה סעינרעבוג רעװָאקרַאכ ןוא רעווַאט

 עקווַאילַאװָאק ףרָאד ןיא .טיוט םוצ ןסימשרַאֿפ וליֿפַא עקינייא .ןסימש

 לײטנָא ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס יד .ןסָאשעג םירעוּפ יד ףיוא ןעמ טָאה

 יד .ןטַאדלָאס רַאֿפ ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה ,ןעורמוא יד ןיא ןעמונעג

 טקישרַאֿפ ,סעמרוט ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעמ טָאה ןרָאטַאטיגַא-רעטעברַא

 .ריביס ןוֿפ ןקעה עטסטייוו יד ןיא

 ָאמעדילַאיצַאס יד .ןגיוושעג טינ ךיוא ןבָאה ןרעגָאיצולָאװער יד

 ;גנוגעװַאב רעד ןיא ןסָאמ ערעסערג ץלַא ןגױצעגנײרַא ןבָאה ןטַארק

 עלאגעלמוא ןוא סעיצַאמַאלקַארּפ טימ דנַאלסור ןטַאשרַאֿפ ןבָאה ייז
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 -ןטסילַאיצַאס יד .סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא טכאמעג ,ןרושָארב
 -עג גנוריגער רעד ןוֿפ ןטײקמַאזיורג יד ףיוא ןבָאה ןרענַאיצולָאװער
 יוטס רעד 1901 ןיא טָאה ױזַא .ןטקַא עשיטסירָארעט טימ טרעֿפטנע
 .וָאּפעילָאגָאב רעטסינימ-גנודליב םעד טעגרהעג שטיווָאּפרַאק טנעד
 םעד טעגרהעג וָאשַאמלַאב טנעדוטס רעד טָאה 1902 גנילירֿפ ןיא
 ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעמ טָאה ןשטיווַאּפרַאק .ןיגַאיּפיס רעטסינימ-ןרעניא
 ײרַאצ 8 רעכלעוו ףיוא ,גנוטסעֿפ רעגרובלעסילש רעכעלרעדיוש רעד
 --סױרַא טינ ןעמ טייג ןטרָאד ןוֿפ , : טגָאזעג לָאמַא טָאה הררש רעש
 -ֿפיוא דלַאב ןעמ טָאה ןוװָאשַאמלַאב ."סיורא ןעמ טגָארט ןטרָאד ןוֿפ

 .ןעגנאהעג

 -רַאֿפ .ןקַארשעגרעביא טינ ןרענָאיצולָאװער יד טָאה סָאד רעבָא
 רעקיטומ רעד ,עיזַאטנַאֿפ עשידלעה יד טליּפשעצ ךיז טָאה'ס ,טרעק
 ןטַארקַאמעדילַאיצָאס יד ןשיווצ וליֿפַא .םישעמ עסיורג יד וצ ןליוו
 ,רָארעט ןוֿפ רענגעק עלעיּפיצנירּפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטסידנוב ןוא
 עשיטסירָארעט עקרַאטש ןליֿפ ןעמונעג ןרָאי ענעי ןיא ךיז ןבָאה
 | .ןעגנומיטש

 זיא ,דנַאלסור-סייוו ןיא ןוא ,עטיל ןיא ,"דנוב, ןוֿפ ןַאיאר ןיא ךיוא
 יד ןעוו ,טייצ א ןעוועג 1909 ןוֿפ בױהנָא רעד ןוא 1901 רָאי סָאד
 יד ןוא םעקנַארכָא עקיטרָא יד ,ןסקָאװעג קרַאמש זיא גנוגעװַאב
 ווָאטַאבוז ןָאיּפשרעבױא רעד סָאװ ,ןענָאיּפש עטריטשומעגסיוא עמוג
 ןיא .ןטסערַא עטֿפָא טכַאמעג ןבָאה ,עװקסָאמ ןוֿפ טקישעגוצ טָאה
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ רעטנעצ םעד ןיא ,ענליוו
 ןבַאה עכלעוו ,ןטסערא עסיורג ייווצ ןעמוקעגרָאֿפ 1901 ןיא ןענייז
 רעבָא ; רעריֿפ ןוא רעוט עטסעב עריא גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ןעמונעגוצ
 .ןטסערַא יד סיעכהל וצ ףיוא יוװ ױזַא ןסקָאװעג זיא עיצַאזינאגרָא יד
 (םנָאיני עלאגעלמוא) סעסאק עשימָאנָאקע יד ןיא ןענייז ענליוו ןיא
 -עברַא עשידיא יד ןוֿפ טייחרעמ עטסערג יד ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא
 טינ ןייז לָאז סָאװ ,דיירט רעקיצנייא ןייק ןבילבעג טינ זיא םע .רעט
 .טריזינַאגרָא

 רעטעברא עשידיא לָאצ עשּפיה ַא .שימָאנַאקע זיולב םינ ןוא
 -טכער יד .שיטמילָאּפ ךיוא טריזינאגרָא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז
 רעד ןוֿפ קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד ןוא ןדיא יד ןוֿפ עגַאל עכעל
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוצנערגַאב ןוא תוריזג עקידנעטש יד ,גנוריגער
 ,ןסַאמ עמערָא יד ףיוא ץלַא רעמ טגיילעג אשמ עצנַאג רעייז טימ
 םוצ האנש ץערעדנוזַאב ַא ןֿפַאשעג רעטעברא עשידיא יד ייב ןבָאה
 .עיצַאטיגַא עשיטילָאּפ ןעמענוצֿפױא טיײקיאעֿפ ערעדנוזַאב ַא ,םזירַאצ
 -ַאגרָא רעמעברַא עשידיא 800 ןעוועג ענליוו ןיא ןענייז 1901 ןיא
 רַאֿפ ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עלַאגעלמוא ייב .ןּפורג עשיטילַאּפ ןיא טריזינ
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 ,ףָארטש עברַאה א טמוקעג טָאה ײטרַאּפ-רעטעברא ןא וצ ןרעהעג
 יד ףיוא טקוקעג טינ ןוא .לָאצ עסיורג ץנאג א ןעוועג סָאד זיא

 ןוֿפ ייליבוי םעד טרעײֿפעג 1901 רעבמעצעד ןיא ןעמ טָאה ,ןטסערַא

 -רערעטנוא רעד טלָאמעד -- (28 רעמונ) "עמיטש-רעטעברא, רעד
 -נולמַאזרַאֿפןסַאמ ןעצ טימ -- "דנוב , ןוֿפ ןטגרָאלארטנעצ רעשיד
 -רַאֿפ ןייא .ןשטנעמ 800 רעכעה ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןעג

 ,ןשטנעמ קיצרעֿפ טריטסערַא טָאה'מ ,ןלאֿפעגכרוד זיא גנולמַאז

 רעטקרַאטשרַאֿפ, ןוֿפ דנורג ןֿפױא רָאנ ,טּפשמ 8 ןָא ןבָאה עכלעוו
 יד ןבָאה ךָאד ןוא .עמרוט םישדח יירד וצ ןגָארקעג ,"טכיזֿפױא
 םעד טרעייפעג םורַא ןכָאװ רַאּפ ַא ןיא ענליוו ןוֿפ רעטעברא עשידיא
 1829 רעבמעצעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסירבאקעד יד ןוֿפ ןעקנעדנַא
 ןיא .םזירַאצ ןגעק דנַאטשפױא ןשירעטילימ ןטשרע םעד טכַאמעג
 ןטסירָארעט יד ןופ ןעקנעדנָא םעד טרעײֿפעג ןעמ טָאה 1902 ץרעמ
 םעד ןבָאה עכלעוו ,(דנא"א ןַאמֿפלעה ,איאקסווָארעּפ ,ווָאבאילעשז)
 .ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ םעד טעגרהעג 1881 ץרעמ ןטשרע

 ינשזינ ןוא עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןיא גנוגעוואב-רעטעברַא יד

 ,רעכעלרעֿפעג ךס א םזירַאצ ןרַאֿפ ןעוועג םיוועג זיא דָארַאגוװַאנ

 ןיא ןוא ענליוו ןיא רעטעברא עשידיא יד ןוֿפ גנוגעוװַאב יד רעדייא

 יד טגיילעג טייצ רענעי ןיא גנוריגער יד טָאה ךָאד ןוא ,קָאטסילַאיב

 ןעוועג זיא סָאד ."דנוב , ןופ ןָאיַאר ןֿפױא טײקמַאזקרעמֿפױא עטסערג

 עיצולָאװער עצנַאג יד זַא ,שינעדערנייא רעשיטימעסיטנַא רעד בילוצ

 גנוגעוַאב יד ןטױטּפָא טעוו'מ ביוא ןוא ,טכַארטעגסיוא ןדיא ןבָאה

 ץנַאג ןיא ןברַאטשּפָא ןיילא ךיז ןוֿפ יז טעוװ ,קסנימ ןוא ענליוו ןיא

 ,קסבץטיוו ,קסנימ זַא ,טסואוועג גנוריגער יד טָאה םעד ץוח .דנַאלסור

 ןטנעגילעטניא -- ןרָאטַאטיגַא ןביג ענליוו טּפיוהרעביא ןוא עלמָאה

 טָאה קידנליוו טינ .דנַאלסור ץנַאג רַאֿפ רעטעברא עטנעגילעטניא ןוא

 טגעלֿפ יז סָאװ טימרעד :םעד ןיא ןֿפלָאהעגטימ ןיילַא גנוריגער יד

 ןקישסורַא ןוא ,לשמל ,ענליוו ןוֿפ ןרענָאיצולָאװער עשידיא ןעמענ

 ןײלַא יז טָאה ,עװַאטלָאּפ ןוא וועיַאלָאקינ ,ווַאלסָאנירעטאקעי ןייק ייז

 קרַאטש ױזַא טָאה יז ןכלעוו רַאֿפ ,ןָאמ ןטיױר םעד טײזרַאֿפ רעטיירב

 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עשידיא יד .טאהעג ארומ

 ךיז לַאגעלמוא רעדָא לאגעל ןבערטש ןליוו ןטוג ןטימ ןגעלֿפ ,שיסור

 ןיא .עװקסָאמ ןוא גרוברעטעּפ ןיא ײסַאר ןיא רעֿפיט ןביילקוצניירַא

 יז ןוא .גנע וצ ןרָאװעג ייז ןוֿפ ךס ַא רַאֿפ זיא "דנוב , ןוֿפ ןָאיַאר

 יּפָארַא טינ םזירַאצ םעד ןענעק ןיײלַא ןדיא זַא ,טסואוועג רָאלק ןבָאה

 ןייטשוצ ןלעוו םירעוּפ ןוא רעטעברא עשיסור יד רעכיג סָאװ ;ןֿפרַאװ

 טעוו סָאװ ,עיצולָאװער יד ןעמוק טעוװ רעכיג ץלַא ,גנוגעוַאב רעד וצ

 ןוֿפ ןָאיַאר ןיא וליֿפַא .ןעמאזוצ ןדיא טימ דנַאלסור ץנַאג ןעײרֿפַאב

 ןוֿפ ןּפורג עניילק טעדליבעג טעטש יד ןיא ךיז ןבָאה אֿפוג "דנוב;
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 עקימורא יד ןוֿפ םירעוּפ יד טריטיגַא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיא

 .רעֿפרעד
 לָאז גנוריגער עשירַאצ יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה ץלַא סָאד

 יז ,ןגיוא עקיטכעדראֿפ טנזיוט טםימ "דנוב , ןוֿפ ןָאיַאר ןֿפױא ןקוק
 -נַאשז עטסעב עריא ,ןענָאיּפש עטוואורּפעגסיױא עריא ןיהַא ןקיש לָאז
 .קסנימ ןוא ענליוו ףיוא ןבעגעג גנוטכא ןעמ טָאה טּפיוהרעביא .ןרָאד
 ןשיווצ עלייוו עצרוק א ףיוא ןֿפַאש וצ ןבעגעגנייא ןווָאטַאבוז ךיז טָאה
 ,ײטרַאּפרעטעברַא עקיגנעהּפָאמוא ןא ענייז רעטעברא עשידיא יד
 -וי ןוא ןקיירטש עשימַאנַאקע טימ זיולב ןבעגנעגּפָא ךיז טָאה סָאװ
 ןשיטילָאּפ ןוֿפ ;עקנַארכָא רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ טריזינַאגרָא ,סנָאינ
 טלָאװעג טינ טָאה יז :טגָאזענּפָא ײטרַאּפ עקיזָאד יד ךיז טָאה ףמאק
 ףמַאק ןיא ףליה ןייז ןצונסיוא ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,םזירַאצ םעד ןֿפמעקַאב
 קרַאטש יוזא ןעוועג "דנוב , רעד זיא ענליוו ןיא .םיטַאבעלַאב יד ןנעק
 ןימ ַאזַא רַאֿפ זַא ,קיניזטסואווַאב ױזַא רעטעברַא עשידיא יד ןוא
 ַא טקישעג ןיהַא וװָאטַאבוז טָאה .ןעוועג טינ טרָא ןייק זיא ײטרַאּפ
 ענליו ןיא ןעמ טָאה 1901 טסברעה ןיא .ןענָאיּפש הנחמ עצנַאג
 םענייא ,לַאװ ןָאֿפ ןטסואוואב םעד רָאטַאנרעבוג ַא רַאֿפ טמיטשַאב
 טָאה םזירַאצ רעד עכלעוו טימ ,ןענָארַאב עקיטולב עשטייד יד ןוֿפ
 רעירפ זיא לַאװ ןָאֿפ .םעקשטנעה ענרעזייא ןיא דנַאלסור ןטלאהעג
 .גרוברעטעּפ ןוֿפ (רעשרעה-טָאטש) קינלַאשטַאנַאדַארג רעד ןעוועג
 -ֿפערג ןוא ןַאריט ןסיורג ַא רַאֿפ ןעמָאנ ַא טכאמעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןכַאמ טנָאקעג טינ טָאה רענייק .טימעסיטנַא ןרעסערג ךָאנ ןוא רעט
 טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד ףיוא סעװַאלבָא עטכירעגמוא עכלעזַא
 -טּפיױה רעשיסור רעד ןוֿפ דרע רעקילייה רעד ףיוא טכערניואוו ןייק
 ןריניאור ןוא ןביירט וצ האנה ערעדנוזַאב ַא טָאהעג טָאה רע ;טָאטש
 .ןֿפױקסױא טנָאקעג ךיז ןבָאה ערעכייר -- ןדיא עמערַא

 ןעמונעג טעּפמיא ןצנַאג ןטימ לַאװ ןָאֿפ ךיז טָאה ענליוו ןיא
 טָאה רע ."דנוב, םעד ,גנוגעוואב-רעטעברא עשידיא יד ןטָארסיוא
 םיא טָאה סָאד ןוא ."טכיזֿפױא עטקרַאטשרַאֿפ , טריֿפעגנייא ךיילג
 וצ ןוא עמרוט ןיא םישדח יירד ףיוא ןצעזרַאֿפ וצ טכער א ןבעגעג
 רענעגייא ןייז טיול רָאנ ,טּפשמ א ןָא -- רָאי יירד ףיוא ןקישרַאֿפ
 ןָאֿפ טנגעגאב טָאה "דנוב , ןוֿפ טעטימָאק רענליוו רעד .שינעעזנייא
 ןַעֿפ ןוֿפ טייצ רעד ןיא דָארג .עיצַאמַאלקָארּפ רעֿפרַאש א טימ ןלַאוװ
 רירֿפ יו רעטֿפָא ענליוו ןוֿפ ןֿפױה ןוא ןסָאג יד ןגעלֿפ הלשממ סלַאװ
 ץ ושמ טיִנ ריש זיא לַאװ ןָאֿפ .סעיצַאמַאלקָארּפ טימ ןרעוו ןטָאשרַאֿפ
 * יצילָאּפ םעד וצ ןגירשעג רע טָאה רעדליוו ַא יו .סעּכ רַאֿפ ןרָאװעג
 ,ייק ןעק סָאװ ,ךייא ייב יײצילָאּפ א רַאֿפ סָאד זיא סָאװ :רעטסיימ
 ,לױֿפַאב טָאה רע ...?ןּפַאכ טינ רעֿפרַאװרעדנַאנַאֿפ יד ןוֿפ םענייא
 ,רינַאיּפש ןלָאז ייז ,(רעזייח יד ןוֿפ סרָאטינעשזד יד )סעשזורטס יד
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 יז ןלָאז ,ןקרעמאב סעּפע ןלעוו ייז יו ןוא ,רעניואוונייא ןדעי ךָאנ
 ןֿפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סָאד .יײצילָאּפ רעד ןבעגרעביא ךיילג סע

 ןייק טינ ,ןקאילָאּפ ןעועג סיואכרוד טעמּכ ןענייז סעשזורטס יד

 עקַאט ייז ןבָאה םעד ץוח .םזירַאצ ןשיסור םעד ןוֿפ דניײרֿפ עקרַאטש

 ךיז ןָאק יז :?ץיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןבױהוצנָא ךיז טאהעג ארומ

 .םירסומ ןוא ןענָאיּפש טימ ןענעכערּפָא רעטיב ץנַאג
 ןיא טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא לַאװ ןַאֿפ יו ,םעדכַאנ דלַאב

 .קיירטש-רעברַאג רעניימעגלא ןא ןכָארבעגסױא ןָאגרַאמס ןוא ענימשַא

 טכארבעג ייז טָאה'מ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעטעברַא ךס א

 עמרוט ןיא ןעמוקעג זיא ןיילַא רָאטַשנרעבוג רעד .עמרוט רענליוו ןיא

 ןענייז סע ואוו ,רעמַאק 8 ןיא ןיירא זיא רע .ייז טימ "ןדערכרוד, ךיז

 יירשעג א ךיילג טָאה רע ןוא ,רעקיירטש קילדנעצ עכעלטע ןסעזעג

 רענייק !סױארָאֿפ ךיז טלעטש סעדישז !דָאירעּפוװו ידישז :ןָאטעג

 רעכעה לעֿפַאב ןבלעז םעד רעביא טרזח רע .טרָא ןוֿפ טינ ךיז טריר

 -רעד ַא .טינ טרָא ןוֿפ רענייק ךיז טריר רעדיוו רעבָא ,רעקרַאטש ןוא

 יטנַא ןייק טינ הלילח זיא רע זַא ,עדער א קעווא רע טגייל רעטנרָאצ

 "עלע ץעקיאור ,ןטנַאקירבַאֿפ ,םירחוס ,ןדיא עקידנעטשנָא יד :טימעס

 -טנוב יד ,סעשילָאה יד רָאנ ןענייז סעדישז ; סעיערוועי ןענייז ןטנעמ

 רע טֿפױל ןרָאצמירג ןיא ןוא ...ןעזנָא טינ ןעק רע עכלעוו ,רעכַאמ

 .סױרַא
 רעטלַא ןַא ,ָאקשטַאילק 8 רענייא ענליוו ןיא טלָאמעד ןעוועג

 "רעד ,בר רענַאיזאק 8 ןעוועג רע זיא לָאמַא .טסירעיראק א ,ליּכשמ

 םייכ דיא "רעטנרעלעג, 8 ,יערוועי ינָאשטוא ַא ןרָאװעג רע זיא ךָאנ

 ןוא ,טַאהעג טניײֿפ רֶע טָאה רעטעברַא עשידיא יד .רָאטַאנרעבוג

 טָאה רשֿפא ןוא .ןענידסיוא טלָאװעג ךיז רע טָאה ַאװטסלאשטַאנ רַאֿפ

 "רַאֿפ גנוריגער יד זַא ,טביולגעג ,דנַאטש ןייז ןוֿפ טייל ךס א יו ,רע

 ןלעוו ןדיא ןעוו ןוא ,ןרענָאיצולָאװער עשידיא יד בילוצ ןדיא טגלָאֿפ

 םורי הלשממ יד טעװ ,רעכַאמטנוב ערעייז ןטָארסױא ןֿפלעה ןיײלַא

 רעקיזָאד רעד טָא .דסח טימ ייז טימ ןיגַאב ןעמענ ךיז ,הדוה

 יו הצע עטוג א רָאטַאנרעגוג ןרַאֿפ ןענוֿפעג סע טָאה ָאקשטַאילק

 ןכירק וצ טינ ןגָאזרַאֿפ ןטנעצ 8 ןלָאז ייז ,סעשטַאגנוי יד ןקערשוצּפָא

 .ןסיימש -- הצע עטלא ןַא ,גנוגעװַאב רעד ןיא

 םעד ןיא ןוא טסואוורעד ןוֿפרעד ךיז ןעמ טָאה טָאטש ןיא

 ןוֿפ טעטימָאק רענליוו ןוֿפ ןַאגרָא) "ףמַאק-ןסַאלק , רעמונ ןטסטנעָאנ

 ןבירשַאב טָאה'מ ואוו ,ןָאטעילעֿפ ַא טקורדעג ןעוועג זיא ("דנוב,

 ייז :הנבל יד שדהמ ץעדייב ןענייז ןָאקשטַאילק טימ לַאװ ןַאֿפ יו

 ןרעדנא םוצ רענייא ןעיירש ןוא רעטיר טימ הנבל רעד ןגעק ןעגנירּפש

 סלַאװ ןַָאֿפ רענייק טָאה טָאטש ןיא !םולש םכילע ,םכילע םולש

 -ץברַא ןגעק ןעמ טָאה רעהַא ויב :ןעמונעג טינ טסנרע סעקנושארטס
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 רעטייוו ףיוא ןוא ,טעדנעװעגנָא טינ ףָארטש עכעלדנעש אזא רעט
 יַאמ ןטשרע ןראֿפ געט רַאּפ ַא טימ .ןגעוורעד טינ ךיוא ךיז ןעמ טעוו
 ביוא זַא ,טָאטש רעד רעביא גנַאלק ַא טזָאלעגסױרַא לַאװ ןָאֿפ טָאה
 .ןסייטש ןסייה רע טעוו ,עיצַארטסנָאמעד א ןייז טעוו יַאמ ןטשרע םעד
 טריֿפעג גָאט ןייא ןעמ טָאה ,רעטעברא יד ןקערשוצנָא רעמ ךָאנ ידּכ
 רעבָא .רעטיר טימ סנגָאװ רָאַּפ ַא טָאטש ןוֿפ ןסָאג-טּפױה יד רעביא
 .ךעלגעמ זיא ךאז אזא זט ,טביולגעג טינ ץלא ךָאנ טָאה רענייק

 .עגאל רערעווש א רַאֿפ ןענַאטשעג זיא ענליוו ןיא "דנוב , רעד
 8 ןעמוקעגסורא זיא ןטסידנוב ץקידנריֿפנָא יד ןוֿפ גניטיס א ףיוא
 יד ייב זַא ,טגָאזעג ןבָאה עקינייא .טייהנדײשרַאֿפ-סגנוניימ עפיורג
 טימ זיולב יַאמ ןטשרע םעד ןרעיײֿפ ןעמ ףרַאד ןדנעטשמוא עקיטציא

 .ןכַאמ טינ ןעמ רָאט עיצַארטסנַאמעד ןייק ;קיירטש םענײמעגלַא ןַא
 טעוװ יז ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה עסַאמ יד זַא ,ךעלגעמ זיא ,סנטשרע
 זדנוא רַאֿפ ןייז טעוװ סָאד ןוא ,סַאג ןֿפױא סױרַא טינ גָאט םעד ןיא
 סיוועג עיצַארטסנַאמעד יד טעוװ ,סנטייווצ ; לַאֿפכרוד רעטסערג רעד
 טכַאװשענּפָא גונעג ןיוש ןענייז רימ ןוא ,תונברק טימ ןקידנע ךיז
 ןעמענוצ טציא זדנוא ייב לָאזמ ןעוו ;ןטסערַא עקידרעירֿפ יד ןוֿפ
 יד .טולב ןָא ןביילב גנוגעווַאב יד טעוװ ,רעוט ענעבילבעגרעביא יד
 ,םינ רָאט'מ .עיצַארטסנַאמעד א אקוד טרעדָאֿפעג ןבָאה ערעדנַא
 -רעד ךיז ןבָאה רימ זַא ,רָאטאנרעבוג םעד ןזייוו ,טגָאזעג ייז ןבָאה
 טעװ ,ןגָאלשעג ךיז ןליֿפ רימ זַא ,ןקרעמ רָאנ רע לָאז םערָאװ ; ןקָארש
 ןתמא רעד ןיא ךיז ןלעוו רימ ןוא ןסקַאװסױא רעמ ךָאנ הּפצוח ןייז
 ןטסָאק טעוװ עיצַארטסנַאמעד א .רעכעל יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעמ
 ןלעוו ,ןייז טינ עיצַארטסנַאמעד ןייק טעוװ סע ןעוו רעבָא ; תונברק
 .ץלא רַאֿפ רעגרע זיא סָאד ןוא ,שזיטסערּפ רעזדנוא ןרילרַאֿפ רימ
 .ץיצַארטסנַאמעד 8 ןרָאװעג טמיטשאב זיא טייהרעמ רעניילק ַא טימ

 -ָארּפ טײרּפשרַאֿפ ןוא טקורדענּפָא ,ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ
 ץעשילױוּפ יד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ טימ טדערעגֿפױנוצ ךיז ,סעיצאמאלק

 -ַאב רעקינייוװ ןעוועג טלָאמעד ןענייז ענעי .רעטעברא עשיווטיל ןוא
 םעד ןבָאה ייז .עשידיא יד יוװ ,טריזינַאגרָא רעכאוװש ןוא קיניזטסואוו
 וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא םעד בילוצ .טקיירטשעג טינ יַאמ ןטשרע
 -ידיא ןוֿפ עיצַארטסנָאמעדײַאמ א ;גָאטייב עיצַארטסנַאמעד יד ןכַאמ
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןייק ןנַארטעג טינ טלָאװ ןיילא רעטעברַא עש
 רעד ףיוא טינ םשור ןקירעהעג םעד טכַאמעג טינ טלָאװ ,רעטקַארַאכ
 ןעוועג ללכב זיא םעד ץוח ."עװטסלַאשטַאנ, ףיוא טינ ,גנורעקלעֿפַאב
 עשידיא:טינ רעמ סָאװ ףמַאק ןיא ןעיצוצניירא קיטכיוו סיואכרוד
 ןביז ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב ץיצַארסטנָאמעד יד זיא .רעטעברא
 ןלעוו רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ יד יו םעדכָאנ ,טנוָא ןיא רעגיײזַא
 .טעברא רעד ןוֿפ ּפָארַא
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 .ךָאװטימ ןלַאֿפעגסױא רָאי םענעי ןיא זיא יַאמ רעטשרע רעד
 רעבָא ,לירּפַא ןט19 םעד ןעוועג סע זיא חול ןשיסור ןטלַא םעד טיול
 -םוי ןשירַאטעלָארּפ םעד טרעײֿפעג ןבָאה דנאלסור ןוֿפ רעטעברַא יד
 טימ גָאט ןייא ןיא ,חול ןשינַאקירעמַא-שיאעּפָארײא םעד טיול בוט

 .טלעוו רעד רָאג ןוֿפ רעטעברַא יד

 טינ רעטעברַא עשידיא יד ןענייז ירֿפ רעד ןיא יַאמ ןטשרע םעד

 -לוֿפ א ןעוועג זיא ןסַאג עשידיא יד ןיא ןוא ,טעברא רעד וצ סיורַא
 ןדעי ןבענ .ןסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןרעיוט יד .קיירטש רעקידנעטש
 עקינייא ןיא .ןקָאלֿפ ןסיורג ַא טימ שזורטס א ןענַאטשעג זיא רעיוט
 יד ,ןרַאדנַאשז ןוא ןקַאזָאק סעּפורג טיירג ןענַאטשעג ןענייז ןֿפױה
 .המחלמ ַא רַאֿפ יו ןעוועג זיא טָאטש ןיא גנומיטש

 ךרוד רעטעכרַא עשידיא ןסַאמ ךיז ןבָאה טנווָא ןיא רעגיײזַא ןביז
 עכלעוו ,סַאג רעשישטייד רעד ןיא ןסָאגעגניירא ךעלסעג עקיטייז יד
 .ענליוו ןיא ןסָאג ענדַארַאּפ עשידיא יד ןוֿפ ענייא ןעוועג טלָאמעד זיא
 ץעדייב ןעמונרַאֿפ טכידעג ןבָאה -- טנזיוט ןַאמ ַא -- רעטעברַא יד
 רעקיטייז רעד.סָאג ןטימ ןרעביא ןעגנַאגעג זיא לייט א ,ןרַאוטַארט
 רעבָא ,ןבױהנָא ןיוש ןָאק'מ .ןגָארטעגּפָא שינעלייא ןיא ךיז טָאה םלוע
 רעגיײזַא טכַא טשרע .רעטעברא עכעלטסירק יד ךָאנ ָאטינ :טרַאוװ'מ
 ךָאד .ןעמוקעג טינ ןענייז ערעייז ךס ןייק .ָאד ךיוא ןיוש ןענייז ייז --
 .ןעמַאװצ רעטעברַא עכעלטסירק טימ טרָאֿפ : ןדירֿפוצ ןעוועג ןעמ זיא
 -ָארט יד ןוֿפ זיא עסַאמ יד ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצַארטסנַאמעד יד
 -ץגֿפױא ךיז ןבָאה ןענָאֿפ עטיור ייווצ .סַאג ןטימ ןֿפױא ּפָארַא ןרַאוט
 :ןֿפרסױא עטשרע יד ךיז ןרעה סע .ּפעק יד רעביא ךיוה ןביוה
 רעד "!טײהײרֿפ יד ןבעל לָאז !טֿפַאשרעהטסבלעז רעד טימ רעדיג,
 טייג ץלא .ןעגניז ןָא טביוה'מ .ַארוה ןקיכליה ַא טימ טרעֿפטנע םלוע

 .הרושּכ
 רעד ןיא ןיירַא ךיז ןדיינש ייז .ןקַאזָאק ןָא ןֿפױל גנולצולּפ רעבָא

 רעטסערג רעד טימ .ןּפַאכ ,ןגָאי ,ןתיממ ,ןגָאלש ,עיצַארטסנַאמעד
 ןוֿפ רענייא .רעגערט-ןענָאֿפ יד ףיוא ךיז ייז ןֿפרַאװ טײקטרעטיברַאֿפ

 -אקעצ ַא ךיז טרעגלַאװ ,(קישטשַאקירּפ רעד לשריה) גרעבניײֿפ ,ייז
 .ןַאֿפ ענעסירעצ ַא טגיל םיא ןבעל ,סַאג ןֿפױא רעטעשטעיל

 רעד לוולעוו ,ןטייווצ םעד ייב .ײצילָאּפ ןיא קעװַא םיא טּפעלש'מ
 טָאה ןיילַא ןוא טנַאה ןוֿפ ןגָאלשעגסױרַא ןָאֿפ יד ןעמ טָאה ,רעלַאמ
 .ןרָאװעג טריטסערא רע זיא םורא עלייוו 8 ןיא .ןֿפױל טזָאלעג ךיז רע
 טָאה סָאװ ,רעד זיא סָאד זַא ,טנעקרעד טינ ןבָאה ןענָאיּפש יד רעבָא
 ןעמונעגנָא ייז ןבָאה רעגערט-ןענָאֿפ ןטייווצ ןרַאֿפ .ןָאֿפ יד ןגָארטעג
 ןגָאלשעג ךעלקערש םיא טָאה'מ .קיניױװטַאב שריה טנעגילעטניא םעד
 ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד .ײצילָאּפ ןיא טכַארבעג ןטױט-בלַאה ַא ןוא
 ןעמ טָאה טריטסערַא .ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז ןטנַארטסנַאמעד יד

209 



 .ןטסירק רָאּפ ַא ייז ןשיווצ ,ןַאמ קיסיירד ןוא עכעלטע ןצנַאג ןיא
 טימ ןטָארטעג ,ןגָאלשעג יײצילָאּפ ןיא ןעמ טָאה עטריטסערַא ץלַא
 ןעמוקעג דלַאב וזיא יײצילָאּפ ןיא .סעקייהַאנ טימ טקַאהעג ,סםיֿפ יד
 ןענייז רעוו :טגערֿפעג ךיילג טָאה רע .רעגיז רעד -- ןיײלַא לַאװ ןָאֿפ
 -עילַאקעצ יד ףיוא ןזיוװעגנַא ןבָאה ןענָאיּפש יד ?רעגערט-ןענַאֿפ יד
 ןצרוק א טיג רָאטַאנרעכוג רעד .קיניװטַָאב ןוא גרעבנייֿפ עטעשט
 רעגערט-ןענָאֿפ יד .רעמַאק רעדנוזַאב ַא ןיא סױרַא ייז טריֿפ ; לעֿפַאב
 -רָאֿפ רעווש ךיז זיא סע ...80 וצ עקירעביא יד ,ץימש 100 וצ טיג
 ןבָאה עטריטסערא יד טכַאנ עכעלרעדיוש ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשוצ
 .טבעלעגרעביא

 -סױרַא ןטנַארטסנַאמעד עטריטסערא עלפ ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא
 -טניב ןגעלעג ,קנאב 8 ןענַאטשעג זיא ןטרָאד .רָאדירָאק ןיא טריֿפעג
 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז רָאדירָאק ןטייז עדייב ןוֿפ .רעטיר ךעל
 ןיילַא רָאטאנרעבוג רעד .ןענָאיּפש ,טײלסילַאּפ ,ןקַאזָאק עטנֿפָאװַאב
 ןוא ,ווָאמואַאנ ,רעטסײמײצילָאּפ רעד םיא טימ ;ןעמוקעג ךיוא זיא
 -עזקע יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ווָאליַאכימ רָאטקָאד-טָאטש רעד
 -קיצנייא ןֿפורעגסױרַא עטריטסערַא יד ןעמ טָאה לטעצ א טיול .ץיצוק
 ןוא סלוּפ םעד טכַארטַאב םענייא ןדעי ייב טָאה רָאטקָאד רעד .זייוו
 טָאה ךָאנרעד .ןטלאהסיוא ןָאק רע ץימש לֿפיװ ,טמיטשַאב ךיג ףיוא
 ןסימשעג בייל ןליוה ןרעביא ןוא קנַאב ןֿפױא טגיילעגקעוא םיא ןעמ
 ןייק טאהעג טינ טָאה רעטקינײּפעג רעד זיב ,טולב זיב רעטיר טימ
 טָאה רעמָאט .ץימש 80 יצ 28 א ןבעגעג טָאה'מ .ןייטשוצפיוא חוּכ
 םיא וַאליַאכימ טָאה ,עיצוקעזקע רעד ןטימ ןיא טשלחעג רענייא
 -יימש רעד טָאה רעמָאט .רעטייוו ןסיימש ןסייהעג ןוא טרעטנימענּפָא
 יירשעג 8 רָאטַאנרעבוג רעד טָאה ,ץימש ןכאוװש וצ ַא ןבעגעג רעס
 ךָאנ זיא רעטעברא רעכעלטסירק ַא ! תונמחר ןָא ! רעקרַאטש :ןַאטעג
 קנַאב ןוֿפ ןענַאמשעגֿפױא ןיילַא רעטקיטולבעצ א עיצוקעזקע רעד
 טָאה !טולב ןיימ קנירט ,ַאנ :רָאטַאנרעבוג םוצ טגָאזעג טָאה ןוא
 -ןענָאֿפ ייווצ יד .ןסימשעג לָאמַא ךָאנ ןוא טגיילעגקעװַא םיא ןעמ
 ןבעל טלעטשעגקעוַא ייז טָאה'מ :ןסימשעג טינ ןעמ טָאה רעגערט
 עדייב ייב ןענַאטשעג ןענייז ןענָאיּפש ייווצ .קנַאב רעכעלקערש רעד
 עטלעטשעגנָא ןרעװלָאװער ענעדָאלעג טימ םענייא ןדעי ןוֿפ ןטייז
 ןעגנואווצעג ייז ןעמ טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןֿפיילש ערעייז ףיוא
 טקיניײּפ'מ יוװ ,ןעזוצ ןוא קנַאב ןֿפױא ךיילג ןקוק וצ טייצ עצנַאג יד
 -עג עיצוקעזקע רעד ךָאנ ןעמ טָאה ענעסימשעג יד .םירבח ערעייז
 :ןבירשעגנָא ןעוועג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,עלעטעצ ַא טנַאה ןיא ןבעג
 -ַאב ןעמעלא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד !יַאמ רעטשרע רעד ןבעל לָאז
 רעכיג סָאװ יז ןלָאז : ןיימ רעשלווייט א ןגעלעג זיא םעד ןיא .טײרֿפ
 ףיוא לָאז ןוא סעיינ עכעלקערש יד טָאטש רעד רעביא ןגָארטעצ
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 ןיא ןסעזעגּפָא ןענייז רעגערטךענָאֿפ יד ...דחּפ ַא ןלַאֿפ ןעמעלַא

 .רָאי ייווצ רעכעה עמרוט
 עטקיניײּפעג יד ןבָאה סָאװרַאֿפ :עגַארֿפ א ןעור טינ טזָאל סע

 טלָאװ יאדווא ?טרעוועג טינ ךיז ,דנַאמשרעדיװ ןייק ןבעגעג טינ

 ימוא ןעוועג ןענייז ייז ,ןעמוקעגסױרַא טינרָאג דנַאטשרעדיװ ַאזַא ןוֿפ

 רעבָא .רעוועג טימ ןקַאזָאק ןענַאטשעג ןענייז םורַא ןוא טנֿפָאװַאב

 ,ךעלגעמ .ןבעל ןטימ טלָאצַאב ןטלָאװ רַאּפ 8 ז8 ,ךעלגעמ ...ךָאד

 .טינ ןעמ טנכער טנעמָאמ טז8 ןיא .ןעמוקעגמוא ןטלָאװ עלַא זַא

 ,הטיחש רעד וצ םַאזכרָאהעג טייג סָאװ ,סּפעש ןייק טינ זיא שטנעמ ַא

 עטריטסערַא יד :ץוריּת ןייא זיולב ןַארַאֿפ .הרובג טֿפַאש שואי ןוא

 "רַאֿפ ןעוועג ןענייז ייז ,ןטכענ ןוֿפ טתיממעצ ךעלקערש ןעוועג ןענייז

 .טריזילַארַאּפ יו ױזַא רעדילג יד ןיא ןליוו רעד .טביוט

 ןשיסור רענליוו ןיא זיא יַאמ ןטשרע םענעי ןוֿפ טנוװָא םעד ןיא

 טליּפשעג טָאה'מ .עיצַארטסנָאמעד עלעקיטש ַא ןעוועג ךיוא רעטאעט

 -- רַאצ ןרַאֿפ ןבעל םעד -- "ַאירַאצ ַאז ןזישז , ערעּפָא עשיטסירַאצ יד

 ןענייז םע .יַאמ ןטשרע םעד טרעייֿפ סָאװ ,סאג רעד ןגעק טֿפיגנגעק ַא

 גָאט ַאזַא ןיא -- םיטַאבעלַאב ענייש ןוא םיריבג עשידיא יד ןעמוקעג

 "עג ןענייז םע ...םזיטָאירטַאּפ ןזײװאוצסױרַא ץלַא יו רעסעב זיא

 זיא ןיילַא לַאװ ןָאֿפ ."ָאװמסלַאשטַאנ, ץנַאג ןוא ןריציֿפָא יד ןעמוק

 ןשיווצ ןענייז עקרָאילַאג רעד ףיוא ןביוא .עשזָאל ןייז ןיא ןסעזעג ךיוא

 ףניֿפ ,"דנוב , ןוֿפ רעליֿפטימ ,ןטנעגילעטניא עגנוי ןעצ ןסעזעג םלוע

 רעדעי ןיא .ןקניל ןֿפױא ףניֿפ ןוא עקרָאילַאג קע ןטכער םעד ףיוא

 : טנַאה ןיא םעיצַאמַאלקָארּפ לקעּפ ַא טימ רענייא ןעוועג זיא עּפורג

 עקיטכעדרַאֿפ ןוֿפ ןלעטשרַאֿפ טֿפרַאדעג םיא ןבָאה ריֿפ עקירעביא יד

 טָאש ַא ןביוא ןוֿפ ךיז טָאה טקַא ןטייווצ ןוֿפ בױהנָא ןרַאֿפ .ןגיוא

 רַאּפ ַא .ןֿפורֿפױא-ײַאמ עצרוק -- ךעלטעלב עסייוו טימ יינש ַא ןָאטעג

 ןיא .עשזָאל ןיא רָאטַאנרעבוג םוצ ןלַאֿפעגנירַא ןענייז ךעלטעלב

 -םעלב יד ןטלַאהַאב ןבָאה עקינייא .המוהמ ַא ןרָאװעג זיא רעטַאעט

 רעד ףיוא ןֿפרָאװעג ,ןסירעג ייז ןבָאה בור סָאד .ענעשעק ןיא ךעל

 טָאה "ָאװטסלַאשטַאנ, רעבָא ,ריט םוצ ןֿפָאלעג ןענייז עלַא .דרע

 -ַאג יד .ףוס ןזיב ערעּפָא יד ןרעהסיוא ןוא קיאור ןציז וצ ןלוֿפַאב

 .ןענָאיּפש ןוא ײצילָאּפ ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ךיילג זיא עקרָאיל

 םלוע םעד ןזָאלסױרַא ןבױהעגנָא ןעמ טָאה גנולעטשרַאֿפ רעד ךָאנ

 ,קיטכעדרַאֿפ סָאװטע ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןדעי ןוא ,זייווקיצנייא

 ,ןשטנעמ 30 טריטסערַא ןעמ טָאח ןֿפוא ַאזַא ףיוא .ןטלַאהרַאֿפ ןעמ טָאה

 יֿפױא יד ןֿפרַאװ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ .ןעצ עלַא ייז ןשיווצ

 ןכָאװ ןבלַאהרעדנָא ךָאנ ןעמ טָאח ייז ןוֿפ קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ .ןֿפור

 ךָאנרעד ןוא עמרוט ןיא טריֿפעגּפָא ןעמ טָאה ףניֿפ ,טײרֿפַאב םורַא

 .ריביס ןטייוו ןיא טקישרַאֿפ
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 ,ןטנַארטסנָאמעד יד רעביא עיצוקעזקע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -ײצילָאּפ 8 ןיא ןסעזעג רעטאעט ןוֿפ עטריטסערַא קיסיירד יד ןענייז

 ערעייז טקינייּפעג טָאה'מ ואוו ,טרָא םעד ןוֿפ טייוו טינ ,רעמַאק

 ןיא טּפַאלקעג טינ ,טריטסעטָארּפ טינ ייז ןבָאה סָאװרַאֿפ .םירבח

 -רעד ,סענזַארד .ב ,ייז ןוֿפ רענייא ? ןביוש ןייק ןכָארבעג טינ ,ריט

 ןבָאה סָאװ ,קיצנאװצ ןעוועג ןענייז קיסיירד יד ןוֿפ :ױזַא סע טרעלק

 יז ןוא גנוגעווַאב-רעטעברא רעד טימ תוכייש םוש ןייק טאהעג טינ
 ןענייז ןעצ עקירעכיא יד ןוֿפ .קילעֿפוצ ןרָאװעג טריטסערא ןענייז

 רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייווצ זיולב ,רעליֿפטימ זיולב ןעוועג טכַא
 ןיא ןיירא טשרע טשרעקֿא ןענייז ייז רעבָא ,ץיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ

 ערענַאיצולָאװער ןגירק וצ ןזיוַאב טינ ךָאנ ןבָאה ,גנונעוװַאב רעד
 .גנורַאפרעד

 .םשור ןקידלאװעג א טכאמעג עיצוקעזקע יד טָאה טָאטש ןיא

 ןעמ טלָאװ יאולה : תחנ רַאֿפ ןלָאוװקעג ןבָאה םיטַאבעלַאב לייט ַא
 סעשטַאגנוי יד ןזייוו וצ לכש ןֿפױא ןלַאֿפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 בור סָאד רעבָא ...ןעמוקעג טינ תורצ יד וצ רימ ןטלָאװ ,טור א
 ױזַא .ןסָארדרַאֿפ קרַאטש השעמ יד טָאה ,םיטַאבעלַאב וליֿפַא ,ןדיא
 םעד ןיא ייז ןבָאה ,ןדיא ןעוועג ןענייז ענעסימשעג עלַא טעמּכ יו
 רָאטַאנרעבוג ַאזַא סָאװ טסייוו רעוו .םזיטימעסיטנַא קיטש 8 ןעזעג
 ,רעטעברא עשידיא טקינײּפעג רע טָאה טנייה ? ןָאטֿפױא ךָאנ ןַאק
 ...לארשי אנוש ַא טגָאז'מ זַא .ןדיא טַאלג ןקינייּפ רע ןָאק ןגרָאמ
 זיא'מ .רעטעברא יד ןגָאלשרעד טליֿפעג ךיז ןבָאה ץלַא יו רעמ רעבָא
 -נוב יד ןשיווצ וליֿפַא .ןרָאצ ןוא רעצ ןוֿפ ןרָאװעג עגושמ טינ ריש
 ץכלעז8 ייב :טגָאזעג ןבָאה סָאװ עכלעזא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןטסיד
 יד ןֿפור וצ טינ טכער ןייק רָאג רשֿפא רימ ןבָאה תונברק ערעווש
 ןלעוו ייז יצ --- סייוו רעוו ,ןֿפור ייז ןלעוו רימ זא ןוא .ףמאק ןיא ןסַאמ
 ךיז טָאה סע .טעדנעשעג יוװ טליֿפעג ךיז טָאה'מ ?ןֿפורּפָא ךָאנ ךיז
 רעטעברא יד ףיוא ןקוק שדוק ילּכ ןוא םיטאבעלַאב ץלַא זַא ,טכודעג
 ןעמ טָאה ןרעיומ עלַא ףיוא !ןסימשעג ,טהחֿא :האנה רעזייב א טימ
 טעוװ סָאװ !ןסימשעג :תויתוא עקידרעיײֿפ טימ ןבירשעגנַא ןעזעג
 עסַאמ רעד ןוֿפ לייט ןייא ייב סָאװ טייצ רעד ןיא רעבָא ? ןייז רעטציא
 רעדנַא ןַא ייב ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןזָאלעגּפָארַא ןצנַאג ןיא ךיז ןבָאה
 ןבָאה דלַאב .ןעגנומיטש עשיטסירָארעט טּפַאכעגֿפױא לָאמַא טימ לייט
 זיא ןעמעלט ייב .ןעמעלא טעמּכ טּפאכעגמורא ןעגנומיטש עקיזָאד יד
 טימ רעטעברפא יד ןוֿפ דנַאש יד ןשַאוװוּפָא ! המקנ :ליֿפעג ןייא ןעוועג
 ןעוועג זיא טלעוו עשיטאבעלַאב יד וליֿפַא .רעקנעה ןוֿפ טולב םעד
 ךיז ןלעװ רעטעברא יד -- ּפָארַא טינ סע טעוװ ױזַא זַא ,רעכיז
 .ןענעכערּפָא
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 -ָארּפ 8 ןזָאלעגסױרַא טָאה "דנוב, ןוֿפ טעטימָאק לארטנעצ רעד
 ייטש ענײמעגלַא יד טקירדעגסױא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיצאמאלק
 -עגלַא ןייא סיורא ךיז טסייר רעצרעה עכעלרע רעטנזיוט ןוֿפ , : גנומ
 ײטראּפ רעזדנוא זיא טציא זיב !עכַאר !המקנ :יירשעג רעניימ
 וצנָא ּפָא ךיוא טציא ךיז ןגָאז רימ :רָארעט ןשיטילָאּפ ןגעק ןעוועג
 -"רעהטסבלעז רעד ןגעק לטימֿפסמַאק ַא 8 סלא רָארעט םעד ןדנעוו
 -ֿפוא עכעלקערש א סױרַא ןֿפור םישעמ עדליוו סלַאװ ןַאֿפ רָאנ .גנוש
 יָארּפ ןשידיא ןוֿפ זַא ,רעכיז ןענייז רימ .ןסָאנעג עלא ןשיווצ גנוגער
 םקונ ךיז טעוװ רעכלעוו ,רעמענ-עכאר 8 ןײטשֿפױא טעוו טַאירַאטעל
 לַאֿפ םעד ןיא ביוא ןוא .רעדירב ענייז ןוֿפ גנורעדינרעד רעד רַאֿפ ןייז
 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ יד םעוו ,טולב ךעלשטנעמ ןרעוו ןסָאגרַאֿפ טעוו
 ענייז טימ רַאצ ןשיסור םעד ןוֿפ ּפעק יד ףיוא ןלַאֿפ םעד רַאֿפ טייק
 ךָאנ ןרָאװעג טריֿפענסױא זיא המקנ ןוֿפ טקַא רעד רעבָא ."רעניד
 סולֿפנייא ןטקעריד ןייק .קורד ןוֿפ סױרַא זיא ףורֿפױא רעד רעדייא
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ ףורֿפױא רעד טָאה המקנ ןוֿפ טקַא םעד ףיוא
 .טאהעג טינ

 טלָאמעד גנומיטש יד זיא "דנוב , ןוֿפ טעטימָאק רענליוו םייב
 רענליוו רעד .טעטימָאק לארטנעצ םייב יו ,ערעדנַא ץנאג 8 ןעוועג
 -לאיצַאס םעניימעגלַא ןֿפױא ןענַאטשעג סיֿפ עדייב טימ זיא טעטימָאק
 : ױזַא ןסייהעג טָאה'ס .רָארעט ןגעק -- טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקַאמעד
 -ֿפױא רעזדנוא ןוא ,ןדלעה ענלצנייא ןוֿפ גנוגעווַאב יד זיא רָארעט
 -לצנייא .עסַאמ עקיניזטסואוואב עשידלעה ַא ןריזינַאנרָא -- זיא עבאג
 ץסאמ יד ,ןּפעשסױא ךיז ןענָאק ייז ,ןעמוקייב ןעמ ןעק ןדלעה ענ
 דלעה רענלצנייא ןא ןעוו .עיגרענע ןוֿפ לאווק רעקידנעטש ַא זיא
 קעװַא דלאב טרָא ןייז ףיוא ןעמ טצעז ,רעטסינימ א קעוַא טעגרה
 טָאה'מ זַא .טביילב םעטסיס עשיטילָאּפ יד ןוא רעטסינימ רעדנא ןא
 ןעמונרַאֿפ רעטירד רעד טָאה ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא טעגרהעג
 עקיטכעמ 8 זיא עסַאמ יד .ןבילבעג זיא םזירַאצ רעד ןוא ,ןָארט ןייז
 ןסיירסיוא ,םזירַאצ םעד ןרעטעמשעצ ףוס לּכ ףוס טעוװ סָאװ ײמרא
 ןדנעװנָא רשֿפא .גנונעדרָא עשיטילָאּפ עטלַא יד ןעלצרָאװ יד טימ
 ?ןסַאמ יד ןוֿפ סעיצקא ןוא רָארעט -- ןעמַאזצ סעקיטקַאט עדייב
 ינַאֿפ עצנַאג יד טּפַאכרַאֿפ רָארעט רעד .ךעלגעממוא זיא סָאד רָאנ
 -סערג יד ,ןעלטימ עטסכייר יד ,תוחוּכ עטסעב יד טרעדָאֿפ רע ,עיזַאט
 ןסַאמ יד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד רַאֿפ .טײקמַאזקרעמֿפױא סָאמ עט
 ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ רָארעט רעד ןוא .רעביא טשינרָאג טביילב
 רַארעט ןוֿפ רעריֿפ יד .גנוריגער רעד ןוֿפ סעיסערּפער יד טֿפרַאשרַאֿפ
 טזָאל עיצַאזינאגרָאןסאמ 8 .ןטלַאהַאב ,וויטַאריּפסנַאק ןביילב ןענָאק
 ּפעלק עטסערג יד ּפָאק ריא ףיוא ךיז ןטיש .ןריריּפסנָאקרַאֿפ טינ ךיז
 -נולעג טינ רעדַא םענעגנולעג ןדעי ךָאנ .םזירַאצ ןציירעצ םעד ןוֿפ
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 סעּכ ןצנַאג ןייז םיוא םזירַאצ רעד טזָאל טקַא ןשיטסירָארעט םענעג
 ךָאנ ,יז טכערבעצ ןוא ץיצַאינַאגרָאױסַאמ רענעֿפָא-בלַאה רעד וצ
 .סיֿפ יד ףיוא טסעֿפ ךיז טלעטש יז רעדייא

 ןעוועג טינ גנַאל ןיוש ןענייז ענליוו ןיא רעטעברַא עשידיא ךס ש
 ןטקַא עמאזיורג יד .טעטימָאק ןוֿפ קיטקַאט רעד טימ קימיטשנייא
 -סירָארעט יד .המקנ ןוֿפ ןליֿפעג טקעוועג ןבָאה גנוריגער רעד ןוֿפ
 טּפאכרֿאֿפ ןבָאה ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ ןטקַא עשיט
 דלעה ןייא זַא ,טכודעג ךיז טָאה ןשטנעמ עקיציה .עיזַאטנַאֿפ יד
 ץסיורג א רעדייא רעמ ןָאטֿפױא טונימ ןייא ןיא ןָאק עבמָאב א טימ
 ןבָאה עכלעוו ,סעיציזָאּפָא טעדליבעג ךיז ןבָאה סע .ןרָאי ןיא עסַאמ
 -ןסָאלשטנַא-טינ ןיא ,טייקידוועקערש ןיא טעטימָאק םעד טקידלושַאב
 עיצוקעזקע יד .קיטקַאט עשיטסירָארעט ַא טרעדָאֿפעג ןבָאה ןוא טייק
 ןבָאה סע .ןעגנומיטש עשיטסירָארעט יד טקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ טָאה
 -- ןעוועג זיא קעווצ רעייז סָאװ ,סעּפורג עטַאװירּפ טעדליבעג ךיז
 -עג טכאמעג זיא אֿפוג טעטימָאק ןיא .ןלַאװ ןַאֿפ ןוֿפ המקנ עקיטולב
 .המקנ ןוֿפ טקַא ןשיטסירָארעט א ןריזינַאגרָא וצ גַאלשרַאֿפ א ןרָאװ
 -רענע עצנַאג יד .ןֿפרָאװעגּפָא גַאלשרָאֿפ םעד טָאה טעטימָאק רעד
 ןריזינַאגרָא ףיוא ןרעו טעדנעװעגנַא ףראד ,ןענוֿפעג רע טָאה ,עיג
 -ָאק רעד ,טגײלעגרָאֿפ ןעמ טָאה טלָאמעד .ןעגנוטערטסױורַאךןסַאמ
 -טסבלעז וצ טיירג עכלעוו ,עּפורג ןייא ןייז קיֿפליהַאב לָאז טעטימ
 גַאלשרַאֿפ םעד טָאה טייהרעמ יד .טקַא ןשיטסירָארעט א קידנעטש
 וצ ןָאטעג טשינרָאג טָאה טעטימָאק רעד רעבָא .ןֿפרָאװעגּפָא ךיוא
 -םימ ענייז ןוֿפ עקינייא ייב .ןעגנומיטש עשיטסירָארעט יד ןֿפמעקַאב
 ןשיווצ ןקוק ףרָאד'מ זַא ,גנוניימ עטסעֿפ 8 ןעוועג וליֿפַא זיא רעדילג
 רעייז ףיוא ןעוט סעּפורג עשיטסירָארעט יד סָאװ ,םעד ףיוא רעגניֿפ יד
 יז ןעמ געמ ,לעיציֿפָא טינ ,טייהרעליטש ןוא ,תוירחא רענעגייא
 .ךיוא ןֿפלעה וליֿפַא

 "דנוב , ןוֿפ (עּפורג-גָאלש) עקוואויַאב רעקידנעטש רענליוו רעד ןיא
 זיא ןצעמע ןסיש ןגעוו רעבָא .המקנ ןגעוו טרעלקעג ךיוא ןעמ טָאה
 םעד ןראנרַאֿפ וצ טעװענַאלּפעג רָאנ טָאה'מ ,ןעוועג טינ דייר ןייק
 ןקנארק א וצ טשרמולּכ ,טָאטש ןרעטניה ץעגרע ווָאליַאכימ רָאטקַאד
 ןרַאֿפ ןטלַאה רענייא םיא לָאז ייברעד .ןסײמשּפָא ןטרָאד םיא ןוא
 טימ ןָאטעג טָאה רע יוװ טקנוּפ --- "!ךָאנ ןָאק'מ , :ןעיירש ןוא סלוּפ
 ױזַא םינּפֿא ןענייז סעקיוועיָאב יד .ןטנַארטסנָאמעד עריטסערַא יד
 -ץג ליֿפוצ םיא ןגעוו ןבָאה ייז זַא ,ןַאלּפ רעייז טימ ןעוועג ןדירֿפוצ
 .ןָאמעג ןיוש סע טָאה'מ זַא ,גנַאלק א סױרא זיא טָאטש ןיא ןוא ,טדער
 ןלָאװקעגנָא טָאה םלוע רעד ןוא ,ןטייהלצנייא ץלַא טלייצרעד טָאה'מ
 ןַאלּפ ןצנַאג םעד טזומעג רעבירעד ןעמ טָאה .הלּפמ סווָאליַאכימ ןוֿפ
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 רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סעקיוועיָאב ענלצנייא .ןבעגֿפױא
 'ױנ םעד ןעמַארוצּפָא טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג רעטסקיטכיוו
 .רָאטַאנרעב

 ןוא רענעמ ,7:6 ןשטנעמ 8 ןוֿפ ןענאמשאב זיא עּפורג עקיזָאד יד
 ייווצ ךיוא ןעוועג עּפורג רעד ןיא ןענייז ,רעביא טיג'מ יו ;ןעױרֿפ
 ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ענעעזעגנָא רעמ יד .רעטעברא עכעלטסירק
 .רעסָאלש רעד עקווייֿפ ןוא טרעקעל שריה

 טָאה רע ואוו ,קסניווד ןוֿפ ץנליוו ןייק ןעמוקעג זיא טרעקעל שריה
 -עגנָא טרעוו עקנַארכָא רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד ןיא .טעוװעדָאהעג ךיז
 קָאד ערעדנא ןיא) ךַאקעל רעדָא טרעקעל ווָאדיװַאד שריה :ןבעג
 יװָארדנַאסקעלַאזָאװָאנ ,קָאשינַאי ןיא ןריובעג ,(ךוקעל טייטש ןטנעמ
 טינ טָאה סָאװ ,גנויירעטסוש ַא ,לרוחב רעטושפ ַא .דזעיוא רעקס
 עטיירב א טגָאמרַאֿפ רעבָא טָאה ,ןביירש ןוא ןענעייל טנעקעג
 -ַאטשעגוצ בױהנָא ןוֿפ רע זיא -- טולב קיכָאק ןוא רוטַאנ עשידלעה
 ,סּפַאנש ַא טכַאמעג ןעמאזוצ ייז טימ ,ןעגנוי ץליואוו הרבח א וצ ןענ
 ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 1898 ןיא רעבָא ,ןגעלשעג ףיוא ןעגנַאגעג
 -עברַא 30 טעברַאעג ןבָאה סע ואוו ,ּפַאש-רעטסוש ןשינַאכעמ ןסיורג
 קושטייר הילא טסידנוב ןטימ ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא ןטרָאד .רעט
 רעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1912 ןיא ,רעב רעד קישטלע)
 ;עשרַאװ ןיא "ןגַארֿפסנבעל, טַאלבנכָאו ןשידנוב ןוֿפ עיצקאדער
 רע זיא טציא .עגרָאטַאק ףיוא טּפשמרַאֿפ םיא ןעמ טָאה רעטעּפש
 ּפַאש-רעטסוש ןויטַארעּפָאָאק ַא ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ַא ,טסינומָאק א
 יד טימ טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש ךיז טָאה טרעקעל .(קסנימ ןיא
 טּפיוהרעביא ,ןענעײלרָאֿפ םיא רַאֿפ טגעלֿפ קושטייר סָאװ ,ןעגנוטייצ
 ןיירַא רע זיא ןכיג ןיא ."עמיטש-רעטעברַא, רעלַאנעלמוא רעד טימ
 -עגוצ ךיז טָאה ןוא רעטסוש יד ןוֿפ עסַאק רעשימַאנָאקע רעד ןיא
 ,ּפעלק ןבעג וצ ןגיוצעג ךיוא טציא טָאה םיא ."דנוב , םוצ טּפעלק
 טָאה רע .עעדיא ןא ןגָארקעג טציא טָאה חוּכ רעשיזיֿפ ןייז רעבָא
 רָאנ ,ןסיבעג םיא ןבָאה טנעה יד לייוו ,ױזַא טַאלג טינ ּפעלק ןבעגעג
 -צּפָא ךיז ידּכ רעדָא בעקס א טעברַא רעד ןוֿפ ןעמענוצּפָארַא ידּכ
 .גנוגעוואב-רעטעברא רעד טרעטש סָאװ םענייא ַאזַא טימ ןענעכער
 םיא ןבָאה ייז רעדייא ,ימ ךס ַא טסָאקעג םירבח ענייז טָאה לָאמנייא
 -רעזייא ןַא טימ ּפעק יד םירסומ רָאּפ ַא ןטלַאּפש ןוֿפ ןטלאהעגּפָא
 .עליוו רענ

 טייקשידלעה ןזייװאוצסיורַא ןעמוקעגסיוא ןטרעקעל זיא ןכיג ןיא
 --- דָארָאגװָאנ ףיוא ןעמ טָאה 1900 רעמוז .ךַאז רעקיטכיוו רעמ ַא ןיא
 ייוצ טימ קושטייר הילא טריטסערַא -- ענליוו ןיא טָאטשרַאֿפ ַא
 טרפמעג .סעיצַאמַאלקָארּפ טײרּפשרַאֿפ ןבָאה ייז תעב ,סעקרעטעברַא
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 .ןָאיּפש 8 ןרָאוװעג זיא סָאװ ,רעטעברא רעשידיא א ,גובנַאּפ ייז טָאה

 עטריטסערא יד ןעמ טָאה ,טכַאנייב טעּפש ןעוועג זיא סע יו ױזַא
 ךיז ןעמ טָאה טָאטש ןיא .קינדַאירוא םוצ טריֿפעגקעװא לייוורעד
 ַא ןבילקעגֿפױנוצ ךיילג טָאה טרעקעל .טסואוורעד דלַאב ןוֿפרעד
 קעוא סעקּפורג ץניילק ןיא ,טייהרעליטש ןענייז ייז .הרבח עסיורג
 םעד ןבעל ךעלסעג יד ןיא טלעטשוצ ךיז ןבָאה ןוא דָארָאגװַאנ ןיא
 -ונעג עטריטסערַא יד טָאה'מ תעב ,ירֿפ רעד ןיא .זיוה סקינדַאירוא
 םירבח ץנייז טימ טרעקעל ךיז ןבָאה ,ןײרַא טָאטש ןיא ןריפ ןעמ
 יד טײרֿפַאב ,רעקעלֿפ ןוא רענייטש טימ יָאװנָאק ןֿפױא ןֿפרָאװעג
 .ןֿפָאלעצ ייז ןענייז ןיילַא ןוא עטריטסערא

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ רעטעברַא עכעלטע ןענייז געלשעג ןיא
 טָאה ,עקווייֿפ אנח ,ןאמסדנַאל ןוא רבה רעטנעָאנ ַא סטרעקעל שריה
 ןעוועג זיא סע .ּפָאק ןרעביא דרעוװש ןטימ קינדַאירוא ןופ ןגָארקעג
 טגָאזעגנַָא ײצילַאּפ יד טָאה טָאטש ןיא רעבָא .רָאטקָאד 8 קיטיונ
 טימ ןטעדנואוורַאֿפ 8 ןעגנערב ייז טעוו'מ ביוא זַא ,םיריוטקָאד עלַא
 טימ טרעקעל .ןסיוו וצ ןבעג ךיילג ייז ןלָאז ,ּפָאק םענעטלָאּפשעצ א
 ןרָאֿפ ןוא רעדיילק עשרעבייוו ןיא רעביא ךיז ןעוט ןטעדנואוורַאֿפ םעד
 יז ןרעוו ןטרָאד .רָאטקָאד ַא וצ טאלאמ לטעטש ןטנעָאנ ןיא ּפָא
 ןעקווייֿפ אנח ,יָאװנָאק ןוֿפ טֿפױלטנַא טרעקעל .טריטסערַא עדייב
 ןוא לָאטיּפש ןיא קעװַא םיא טגייל'מ ,ענליוו ןיא ןעמ טגנערב
 טרעקעל רעבָא .ןטיה םיא לָאז רע ,ןאמסילָאּפ ַא קעװא טלעטש'מ
 עשרעבייוו ןיירַא לָאטיּפש ןיא הלוח םעד רעביא טיג רע זיב ,טינ טור
 רעד עקשריה טרעוו ןָא טלָאמעד ןוֿפ .טֿפױלטנַא רענעי ןוא רעדיילק
 .ענליוו ןוֿפ רעטעברַא עשידיא יד ייב רעלוּפָאּפ קרַאטש רעטסוש
 -ַאקעי ןיא סױרַא םיא טקיש'מ ןוא טריטסערַא רע טרעוו ןכיג ןיא
 רעבָא ןָאק רע .טכיזֿפױאדײצילַאּפ רעטנוא עינרעבוג רעווַאלסָאנירעט
 טמוק ןוא רע טֿפױלטנַא 1902 לירּפַא ןיא ןוא ,ןציזנייא טינ ןטרָאד
 ןיא ,גנוי רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא טרעקעל .ענליוו ןייק רעדיוו
 טַאהעג רעבָא ןיוש טָאה רע ;רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןצנַאג
 .דניק ןיילק ַא טימ בייוו ַא

 ןעוועג זיא רע זַא ,רָאנ רימ ןסייוו רעסָאלש םעד עקווייפ ןגעוו
 עּפורג רעד ןיא .רענדער 8 ,רעטעברא רעקיניזטסואווַאב רעטסנרע ןַא
 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,רענייא ךָאנ עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה
 -ניהַא זיא רע ואוו ןוא זיא רע רעוו .רענלימ ןעמָאנוצ ןטימ ןֿפורעג
 ןגעוו ,ןוז םהנמלא רעד סָאד זיא רשפא ..טינ ךיא סייוו ,ןעמוקעג
 רעריֿפ ןוא ּפָאק רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טביירש ןלירב יד .ח ןכלעוו
 .עּפורג רעצנַאג רעד ןוֿפ

 -םיוא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז דנַאנטכָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא טָאה עּפורג יד
 -עג םיא ףיוא טָאה'מ .טרָאֿפ רע ןעוו ןוא ואוו ,ןלַאװ ןָאֿפ ןריּפש



 סרָאטַאנרעבוג םעד ןבעל סַאג רענליוו ףיוא לדנטרעג 8 ןיא טרעיול

 ןכלעוו ףיוא ,זוה ַא ןוֿפ םייוו טינ ןוא כולקדןריציֿפַא םייב ,ץַאלַאּפ

 זיא לייוורעד .עטבילעג א ענייז טניואוו ןטרָאד זַא ,טנכערעג טָאה'מ

 ןטנַאקַאב ַא ייב .ןסיש ןענרעל ךיז דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג ךיוא ןעמ

 .ןליוק יד ןעמסרַאֿפ וצ לַאירעטַאמ אזא ןגָארקעג ןעמ טָאה רעקיײטּפַא

 -ָארעט עטינעג-טינ ערעזדנוא יצ ,ןעוועג טינ םס ןייק םס רעד זיא יצ

 יו ,סנייא ץלַא -- וצ סע טכיר ןעמ יו ,טסואוועג טינ ןבָאה ןמסיר

 "עג טינ םס רעד רעבָא טָאה ,ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע

 -עג טרעקעל שריה זיא לָאמנייא זַא ,טלייצרעד ןלירב יד .ח .טקריוו

 -צולּפ .ץַאלַאּפ סרָאטַאנרעבוג ןוֿפ טייוו טינ ךאו רעד ףיוא ןענַאטש

 טצעזעג םאזגנַאל ךיז טָאה ןוא רעיוט ןוֿפ סױרַא לַאװ ןָאֿפ זיא גנול

 ,ןסיש וצ טנעמָאמ רעטסעב רעד ןעוועג זיא סע .עטעראק ןייז ןיא

 רע ןוא רעטריזילַארַאּפ ַא יו ןענַאטשעג זיא טרעקעל שריה רָאנ

 טייהנגעלעג יד זַא ,םינּפא .רעװלָאװער ןייז ןעמונעגסױרַא טינ טָאה

 "עצ םיא טָאה יז זַא ,טעטרַאװרעדמוא ױזַא םיא רַאֿפ ןעמוקעג זיא

 רעד טָאה ,םירבח ץענייז טלייצרעד ךָאנרעד סע טָאה רע זַא .טלמוט

 .טקַא םעד ןריֿפוצסױא ןרעדנַא ןֵא ןבעגרעביא טלָאװעג ןוז סהנמלא

 זיולב םיא ייב ןעוועג זיא סָאד זַא ,טרעכיזרַאֿפ טָאה טרעקעל רעבָא

 ןַאֿפ רע טעװ טייהנגעלעג רעטייווצ .ַא ייב ,גנושימעצ עקילעֿפוצ א

 .טכַאמעג דלַאב ךיז טָאה טייהנגעלעג אזַא ןוא .ןסישרעד סיוועג ןלַאװ

 ףיוא קריצ ןיא ןייז טּֿפרַאדעג לַאװ ןָאֿפ טָאה יַאמ ןט17 םעד

 ,גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ .ןיהַא קעװַא ךיוא זיא טרעקעל .סעקשיקול

 -םיוא םיא ףיוא טרעקעל טָאה ,ןײגסױרַא ןעמונעג טָאה לַאװ ןַאֿפ תעב

 טנַאה רעקניל רעד ןיא טעדנואוורַאֿפ םיא טָאה ןוא לָאמ ייווצ ןסָאשעג

 ,שטיווָאטיײה .א ,טייצ רענעי ןוֿפ קיוועיָאב ַא .סוֿפ ןטכער םעד ןיא ןוא

 ,טכַאמעגּפָא ןעוועג זיא סע, :ױזַא ןעגנורענירעד ענייז ןיא טלייצרעד

 ,קרַאמ רעקשיקול ןֿפױא ןֿפױל ןזָאל טרעקעל ךיז לָאז ןסיש ןכָאנ זַא

 טינ ןוא םיורג ןעוועג זיא ץַאלּפ קרַאמ רעד .קריצ ןרעטניה סָאװ

 -כָאנ ןטרעקעל ןלעוו ײצילָאּפ יד ןוא םוקילבוּפ סָאד ןעוו .ןטכױלַאב

 ,ץַאלּפ קרַאמ ןטימ ןיא ןייז ןיוש ןלעוו ייז ןוא רעטצניֿפ רעד ןיא ןגָאי

 סָאװ רעד זַא ,ןעניימ ןלעוו ייז .ייז רעטניה ןפישסיוא עקווייֿפ לָאז

 ןעמענ ייז ןלעוו ,ייז רעטניה ךיז טניֿפעג ןלַאװ ןָאֿפ ףיוא ןסָאשעג טָאה

 ןֿפרַאװקעװַא ,ןרעקמוא ךיז טרעקעל טעוו טלָאמעד .קירוצ ףיוא ןֿפױל

 ןטימ ןשימסיוא ךיז רעיושוצ רעכעלנייוועג ַא יו ןוא רעוועג סָאד

 ךיז טָאה סָאד ןוא ,ןרָאװעג טריֿפעגסױא ךעלטקניּפ זיא סָאד .םלוע

 טָאה רע סָאװ ,סּפַאנש ַא ייב לסיבא קידנעייז רָאנ ,ןבעגעגנייא טעמּכ

 רעלַאגעלמוא ןֵא ,רעטגערעגֿפױא ןַא ,טעברַא לקיטש ןראֿפ ןעמונעג

 ךיז ףױא דלַאב רע טָאה ,יײצילַאּפ רעד ייב קיטנעק קרַאטש ןוא

 ֿפעג טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעג
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 דלַאב ךיז טָאה רע ןוא טנעה יד ףיוא םיא ייב ןסיש ןוֿפ סנכייצ ןענ

 טייוו יוו ןוא זיא שטיװָאטייח רעקיזָאד רעד רעוו ."ןעוועג הדומ
 .םינ ךיא סייוו --- דייר ענייז ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק'מ

 ײרגַאב ייווצ ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ןבעל ןבילבעג זיא לַאװ ןָאֿפ
 רעטסינימ ןוֿפ ערעדנַא יד ,ןיילַא רַאצ ןוֿפ ץנייא : סעמארגעלעט-גנוס
 ךָאנ דלַאב ךיז טָאה ץרעירַאק עשיטילָאּפ ןייז רעבָא .עוועלּפ ןָאֿפ
 .ךיא טנייה ךָאנ טבעל װָאליאכימ רָאטקָאד רעד .טקידנעעג םעד
 -ןטעיװָאס רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא רע זיא ,רעביא טיג סעֿפַאר .מ יו
 טָאה'מ ןוא אקעשט רעד ךרוד עװקסָאמ ןיא טריטסערַא ןעוועג טכַאמ
 טציא .רעגַאלעיצַארטנעצנָאק ןיא טצעזעגנייא רָאי ףניֿפ ףיוא םיא
 רעטוג ַא יו ,טײײהטנוזעג-סקלָאֿפ ןוֿפ טַאירַאסימָאק ןיא רע טניד
 .עילמָאה םורַא טעכרא רע .ץעּפס

 טקישעגּפָא םיא טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא טרעקעל
 "רעד רע טָאה גנושרָאֿפסױא רעד ףיוא .עמרוט רעילָאקָאטנַא ןיא
 טָאה רע סָאוװ ,רַאֿפרעד ןלַאוװו ןָאֿפ ןטיוט טלָאוװעג טָאה רע זַא ,טרעלק
 טריֿפעגסױא .ןטנַארטסנָאמַאדײַאמ עטריטסערַא יד ןסיימש ןסייהעג
 ןקיטייז ןדעי ןָא ,ויטַאיציניא רענעגייא ןייז טיול טקַא םעד רע טָאה
 םיא ףיוא ןבָאה ןרַאדנַאשז יד .טייז רעד ןוֿפ ףליה ןָא ןוא סולֿפניײא
 -ַארטסעג םיא ןבָאה ייז .ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ ןקריוו טוואורּפעג
 רע זַא ,ןעײרֿפַאב וצ טגָאזעגוצ םיא ןבָאה ייז ,ןקיניײּפ טימ טעש
 טסעֿפ ןבילבעג זיא טרעקעל .טסיזמוא .םירבח ענייז ןבעגסורַא לָאז
 .ןײלַא רע ,םירבח ענייק ,רעֿפלעה ענייק :עקינייז סָאד ייב

 -טנַא ךיילג ןענייז עּפורג סטרעקעל ןוֿפ רעדילגטימ עקירעביא יד
 עקינייא טיול .וצרעד ןעלטימ ןבעגעג ייז טָאה טעטימָאק רעד .ןֿפָאל
 -רעד ןביוא רעד :ןרָאװעג טריטסערַא ייז ןוֿפ ייווצ ןענייז ,תועידי
 ןיא ייז טָאה'מ רעבָא ,רעטעברַא רעשילױּפ ַא ןוא רענלימ רעטנָאמ
 .טײרֿפַאב ןכיג

 םָאש סטרעקעל טָאה "דנוכב , ןוֿפ ןָאיַאר ןצנַאג ןוא טָאמש ןיא
 -המקנ 8 ןענוֿפעג ךיז טָאה סע :תולעּפתה ןוא ץלָאטש ןֿפורעגסױרַא
 ...רעטעברא עשידיא יד ןוֿפ דנַאש יד טשיוװועגּפָא טָאה סָאװ ,רעמענ
 סע ןבָאה ױזַא .דובּכ רעייז רַאֿפ ןייטש ןענָאק רעטעברא עשידיא יד
 יד ךיוא רָאנ ,ןיילַא רעטעברא עשידיא יד זיולב טינ ןעמונעגֿפױא
 ןעמ טָאה רעמ .ָאװטסלַאשטַאנ וליֿפַא ןוא ןטנעמעלע עכעלרעגריב
 בָאה ךיא יוװ .טֿפָארטשַאב טינ רעטיר ןייק טימ רעטעברא עשידיא יד
 ןסיורג א טכַאמעג טרעקעל השעמ יד טָאה ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז
 .עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיא יד ףיוא ךיוא םשור

 קרַאטש ןעמ זיא "דנוב, ןוֿפ ןָאיַאר ןצנַאנ ןיא ןוא אֿפוג ענליוו ןיא
 ןעוו :טגָאזעג טָאה'מ .טעטימָאק רענליוו ןטימ ןעוועג ןדירֿפוצ טינ
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 טלַאװ ,טקַא םעד ןריֿפוצסױא ךיז ףיוא ןעמונעג טלָאװ טעטימַאק רעד

 ןטלָאװ ןטַאטלוזער יד ןוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא רעקיסעמקעווצ ךַאז יד

 ןטרעקעל ןוא טוט ןעוועג רשֿפא טלָאװ לַאװ ןַאֿפ .ערעסעב ןעוועג

 רעשיטסירָארעט ַא ביוא .ןרעוו וצ ןענורטנַא ןבעגעגנייא ךיז טלָאװ

 יעֿפוצ ןייק ןוֿפ טינ ןרעוו טריזינַאגרָא רֶע ףרַאד ,קימיונ זיא טקַא

 ײמָאק לַארטנעצ ןוֿפ רעדָא טעטימָאק ןקיטרָא ןוֿפ רָאנ ,עּפורג רעקיל

 נָאק רעד ףיוא טקירדעגסיױא ךיז טָאה גנומיטש עקיזָאד יד .טעט

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ רָאי םענעי ילוי ןיא זיא סָאװ ,"דנוב, ןוֿפ ץנערעֿפ
 יַאב טייהרעמ רעסיױרג א טימ טָאה ץנערעֿפנַאק יד .וועשטידרעב

 עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד יירט טביילב "דנוב ,, רעד םגה זַא ,ןסָאלש

 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,רעד יוװ ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא רעבָא ,ןּפיצנירּפ
 ןעמ זומ ץימש ףיוא .המקנ ןעמענ ןעמ זומ ,יַאמ ןטשרע םעד ענליוו
 ןֿפרַאד ןטקַא-המקנ עכלעזַא .המקנ רעטריזינַאגרָא טימ ןרעֿפטנע

 ןוֿפ טעטימָאק לַארמנעצ ןכרוד ךעלסילשסיוא ןרעוו טריזינַאגרָא

 -עג טריֿפעגכרוד טינ סולשַאב רעד טָא ןבעל ןיא זיא ךָאד ."דנוב,
 -םעטָארּפ טָאה "דנוב, ןוֿפ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד .ןרָאװ
 םעד ןעמ טָאה "ןטכירכַאנ עטצעל, יד ןיא ןוא "ַארקסיא , ןיא .טרימ

 -ָאס יד ןוֿפ גנוכיײװּפָא ןַא יו ןעמונעגֿפױא םולשאב רעוועשטידרעב

 ָאטשינ זיא סע זַא ,ןענוֿפעג טָאה ןעמ .ןּפיצנירּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצ

 קיטקַאט םלַא רָארעט ןוא המקנ סלא רָארעט ןשיווצ ץענערג ןייק

 ןײלַא ךיז טעװ ,ןטשרע םעד ןָא טביוה סע רעוו .ףמַאק ןשיטילָאּפ ןוֿפ

 -עט א ןרעוו ןוא ןטייווצ םוצ ןייגרעבירַא טעוװ רע יוװ ,ןעזמורא טינ

 ןוֿפ רָאֿפנעמַאװצ רעטֿפניֿפ רעד .סעקוועשטיּפ עלַא טימ טסירָאר

 ןבָאה דלַאב .טֿפַאשעגּפָא סולשַאב רעוועשטידרעב םעד טָאה "דנוב,

 עצנַאג יד ןוא סעיצקַאןסַאמ עקרַאטש ןוא עסיורג ןבױהעגנָא ךיז

 ןיא טלָאװ "דנוב , רעד ןעוו .טײקֿפרַאש ריא ןרָאלרַאֿפ טָאה עגַארֿפ

 טימ עיצוקעזקע סלַאװ ןָאֿפ ףיוא ןרעֿפטנע וצ חוּכ טַאהעג 1902 יַאמ

 רָארעט ןגעוו עגַארֿפ יד טלָאװ ,לשמל קיירטש ןשיטילָאּפ ןסיורג ַא

 .ןעמונרַאֿפ טינ טרָא ןסיורג ןייק ךיוא טלָאמעד המקנ םלַא

 -עגרעביא םיא טָאה'מ .ןטרעקעל וצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רעבָא

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא יַאמ ןט28 םעד ןוא טכירעג ןשירעטילימ ַא וצ ןבעג

 .עידעמָאק א יו רעמ טינ ןעוועג זיא טּפשמ רעצנַאג רעד .טּפשמ רעד

 טקישעגוצ ,לייטרוא ןקיטרַאֿפ ַא רעטכיר יד ןגָארטעגרעטנוא טָאה'מ

 "על וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז םיבורק יד .ןעגנעה -- גרוברעטעּפ ןוֿפ

 -עג טינ רעירֿפַא טָאה רע ;עיצַאלעּפא ןַא ןבעגנָא לָאז רֶע ,ןטרעק

 ןייז ןוֿפ ןרערט יד ןגָארטרעכירַא טנעקעג טינ טָאה רע רעבָא ,טלָאוװ

 ןעמונעגנָא טינ זיא ץיצַאלעּפא יד .ןעוועג םיּכסמ טָאה רע ןוא בייוו

 טימ זַא ,ןשטיװָאטיאכ טלייצרעד טָאה רעטעֿפ ַא סטרעקעל .ןרָאװעג

 ,ןרָאװעג טריֿפעגסױא זיא לייטרוא-טיוט רעד רעדייא רעירֿפ גָאט ַא
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 וצ ןיירא ןענייז ייז .םיבורק ענייז ןזָאלעגוצ ןטרעקעל וצ ןעמ טָאה
 ליוק ַא טימ טָאה ןוא עגָאלדָאּפ ןֿפױא ןסעזעג זיא רע .רעמַאק ןיא םיא
 -רַאֿפ רימ ,טגָאזעג רע טָאה ,ףוס ןיימ זיא סָאד , .הילּת ַא טנכייצעג
 סָאװ .טלעוו ענייֿפ ַאזַא רעביא זָאל ךיא סָאװ ,ךאז ןייא רָאנ טסירד
 -- "+ רעביא יז טביילב ןעמעוו רַאֿפ ןוא ריא ןופ טאהעג ךיא בָאה
 .טנייוועצ קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא

 לייטרוא-טיוט רעד ןרָאװעג טריֿפעגסױא זיא ינוי ןטנעצ םעד
 טָאטש ןרעטניה ןעגנַאהעגֿפױא םיא טָאה'מ .ןטרעקעל שריה רעביא
 .(דלעֿפ רעשירעטילימ) "עילָאּפ ץיַאננעיאװ , רעד ףיוא קָאשעּפינש ןיא
 רענָאיזַאק רענליוו םעד ןוֿפ ןעמ סייוו טיוט ןייז ןוֿפ ןטייהלצנייא יד
 ןביוהעגפיוא טכַאנ ןטימ ןיא טָאה ײצילָאּפ יד ןעמעוו ,רעזמענ בר
 רָאּפ ַא ןוֿפ ;הילּת רעד ןוֿפ טרָא םעד וצ טכארבעג ןוא טעב ןוֿפ
 טסידנוב רענעזעוועג רעד זיא ייז ןוֿפ רענייא) ןטַאדלָאס עשידיא
 ,רעטילימ םעד ןשיווצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,(עשרַאװ ןוֿפ טכיל לכימ
 ךיוא ;"ץעילָאּפ עיָאננעיאװ, יד טלגנירעגמורא טכאנ עץנעי טָאה סָאװ
 רעד טליפעגטימ טָאה רעכלעוו ,ווָאּפָאלכ רידנַאמָאק םענטָאר ַא ןוֿפ
 ,ױזַא טכַאמעג רעבירעד טָאה רע ןוא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער
 ןענעק לָאז רע ידּכ ,הילּת רעד םורַא ךַאו רעד ןיא ןייז לָאז רֶע זַא
 .רעריטרַאמ םעד ןוֿפ ןטונימ עטצעל יד ןעז

 ,בר 8 רע ליוו יצ :ןטרעקעל ייב טגערֿפעג טָאה רָארוקָארּפ רעד
 רעזמענ !ןיינ : ןעוועג זיא רעֿפטנע רעד .יודיו םיא םימ ןגָאז לָאז סָאװ
 -סיורא לָאז רע ,ןדערנייא ןעמונעג םיא טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ ךָאד זיא
 -טנעעג טָאה טרעקעל .ןבעל ןביילב רע טעוו ,רעֿפלעהטימ ענייז ןבעג
 ךייא לָאז ךיא ,טינ טליוו ריא ביוא ,קעװַא טייג :סעּכ טימ טרעֿפ
 ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעזמענ .טיוט ןיימ רַאֿפ ןעלדיזנַא
 אל, טָאבעג סטָאנ ףיוא ןעוועג רבוע טָאה רע לייוו ,ןייז הדותמ ךיז
 ףיוא :טרעֿפטנעעג טרעקעל םיא טָאה .(ןדרָאמ טינ טסלָאז "חצרת
 ןעוו .ךימ טעגרה יז ןעוו ,גנוריגער יד רבוע טציא זיא חצרת אל
 רע טָאה ,יודיו ןגָאז וצ טגײלעגרָאֿפ לָאמַא ךָאנ םיא טָאה רעזמענ
 -עגנָא טָאה ןעמ .עידעמָאק ואוושרעדנַא ןעווַארּפ טייג :טרעֿפטנעעג
 רעד ןוא ,רעטרעוו עטצעל ענייז ןרעה טינ לָאז ןעמ ,ןקיוּפ ןביוה
 ןילַא זיא טרעקעל .ןוילּת םוצ לַאנגיס א ןבעגעג טָאה רָארוקַארּפ
 .לקירטש סָאד זדלַאה ןֿפױא ןָאטעגנָא טָאה ,טָאֿפַאשע ןֿפױא ףױרַא
 סיֿפ ענייז רעטנוא ןוֿפ לקנעב סָאד ןגױצעגסױרַא טָאה ןוילּת רעד
 עטצעל יד ןיא זיא רֶע .טיוט ןעוועג טרעקעל זיא טונימ רָאּפ ַא ןיא ןוא
 ןוא טכייל ןברָאטשעג זיא רע ןוא קיאור ןצנַאג ןיא ןעוועג ןטונימ
 זיא סָאװ ,רבק 8 ןיא ןבָארגַאב טרָא ןֿפױא ךיילג םיא טָאה ןעמ .ךיג
 -לָאס ןענָאילַאטַאב ריֿפ .הילּת רעד ןבעל רעירֿפ ןוֿפ טיירגעגוצ ןעוועג
 טכיילגעגסיוא םיא ןבָאה ןוא רבק ןייז רעביא רעכירַא ןענייז ןטַאד
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 -ָאס יד תעב .ןביילב טינ רכז ןייק םיא ןוֿפ לָאז סע ,דרע רעד טימ

 -נעיָאוװ,, ףיוא ןעמ טָאה ,ענליוו ןיא ןעוועג 1919 ןיא זיא טכַאמ-ןטעיוו

 ןעניֿפעג וצ ידּכ ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ןבָארגעג "עילָאּפ עיאנ

 ןטעיװָאס יד .ןענוֿפעג טינרָאג טָאה ןעמ רעבָא .ןייבעג סטרעקעל

 יעל .קסנימ ןיא ןטרעקעל ךָאנ טנעמונַאמ ַא טלעטשעג טָאה טכַאמ

 .עקירעמ8 ןייק ןרָאֿפעגּפָא רעטעּפש ןענייז דניק ןוא בייוו סטרעק

 טציא ןיוש ףרַאד דניק סָאד ? יז ןוֿפ סייוו רעוו ? טציא ייז ןענייז ואוו

 יד טציא זיא עילימַאֿפ סטרעקעל .שטנעמ רענעסקאוורעד א ןייז

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רענייא רעדעי .טֿפַאשרעטעברַא עשידיא עצנַאג

 ,רעד זיא טנעמונַאמ רעטסעב רעד ןוא .םיא ןיא קלח ַא טָאה עילימַאֿפ

 ,טקעו ןוא טבעל ,ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ רעצרעה יד ןיא טבעל סָאװ

 .טרעטסיײגַאב ןוא טֿפור

 ךדיא ןעוועג ? גנוטײדַאב עסיורג סטרעקעל טײטשאב סָאװ ןיא

 ןעוועג ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןוֿפ םייצ רעד ןיא ןטסירָארעט

 רעטשרע רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןרע-סע יד ייב ןטסירָארעט ןדיא רעמ

 ענעי רָאנ .דיא א ןעוועג ךיוא זיא ינושרעג .עיצולָאװער רעשיסור

 ,רוטלוק רעשיסור רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןסור עשידיא ןעוועג ןענייז

 עשידיא רעייז .ײטרַאּפ רעשיסור ַא טימ ,הביבס רעשיסור רעד טימ

 ןײלַא ייז ןוא טײקילעֿפוצ ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה גנומַאטשּפָא

 ןעוועג זיא טרעקעל שריה .טקוקעג ױזַא םעד ףיוא בור סָאד ןבָאה

 רעשידיא רעד ןוֿפ טולב ןוא שיײלֿפ ,רעטעברַא רעשידיא רעטושּפ א

 עסַאמ רעשידיא רעד םףיוא .גנוגעװַאב ריא טימ ןדנובעגסיוא ,עסַאמ

 ,ןסּפעש עקידעקערש הוא יו טקוקעג ןרָאי רעטרעדנוה ןעמ טָאה

 דנַאטשרעדיװ ןייק ןלעוו ייז ןוא ליוו'מ סָאװ ןָאט ןעק'מ עכלעוו טימ

 ןוֿפ טַאטלוזער א ןעוועג זיא וטֿפױא רעצלָאטש סטרעקעל .ןבעג טינ

 רעטסעב רעד ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עפַאמ עשידיא יד סָאװ ,םעד

 םעד ןוֿפ לָאבמיס רעד ןעוועג זיא טרעקעל .גנוביוהרעד ריא ןוֿפ ןמיס

 .ןקור ןייז טכיילגעגסיוא טָאה סָאװ ,רעטעברַא ןשידיא

 סָאװ ,רעטעברַא עשידיא ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז ןטרעקעל ךָאנ

 זיא טרעקעל רעבָא .עבמָאב 8 רעדַא רעװלָאװער א ןעמונעג ןבָאה

 ןעמעלַא ייז טָאה וטֿפױא רעצלָאטש ןייז ןוא רעטשרע רעד ןעוועג

 ,ןסַאמ עשידלעה עשידיא יד טרעטסײגַאב טָאה רע יו ,טרעטסײגַאב

 שזדָאל ,עשרַאװ ןוֿפ ןסַאג יד ףיוא טֿפמעקעג 1905 ןיא ןבָאה סָאװ

 ָארעט םוצ ןבירטעג טָאה סָאװ ,הביס יד זיא םעד ץוח .לג"ד ןוא

 ױזַא ןעוועג טינ עקידרעטעּפש יד ןוֿפ םענייק ייב ,טקַא ןשיטסיר

 עשידיא עצנַאג יד טָאה 1902 יַאמ ןיא .ןטרעקעל ייב יוו ,סיורג

 ןשַאװּפָא לָאז סָאװ ,דלעה ַא ןעמוק לָאז סע ,טראװעג טּֿפַאשרעטעברַא

 זומ רע ,ןעמוק טעוװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז .קעלֿפ-דנַאש ריא
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 ןליוו םעד רָאנ ,ןָאטעג טרעקעל טָאה ןליוו םענעגייא ןייז טינ .ןעמוק
 -טינ ריא ןעוועג זיא רע .טֿפַאשרעטעברַא רעשידיא רעצנַאג רעד ןוֿפ
 .חילש רעטקישעג

 -רַאֿפ גנע יוז8 ןעוועג טינ זיא עקידרעטץעּפש יד ןוֿפ רענייק ןוא
 -ױל יו ,עסַאמ רעשידיא רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט עטסֿפיט יד טימ ןדנוב
 יוזא ןרָאװעג ןֿפאשעג טינ ייז ןוֿפ םענייק ןגעוו זיא רעבירעד .טרעק
 בור סָאד ןיא .םיא ןגעוו יו רעדיל-סקלָאֿפ ןוא תוישעמ-סקלָאֿפ ליֿפ
 .עקשריה רָאנ ,טרעקעל טינ רעטעברא יד םיא ןֿפור רעדיל-סקלָאֿפ
 ןא ,רעדורב א ןעמ טֿפור ױזַא .טנעָאנ יו ןוא טושּפ יו ,עקשריה
 טרָאװ סָאד טדער רימ וצ ,ערעדנַא וצ יו טינ סייוו ךיא .םענעגייא
 .רעכיב רעטרעדנוה יו רעקרַאטש דיל-סקלָאֿפ ןיא "עקשריה,
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 רעטשרע רעד תעב עווענעשז ןוא ךיריצ ןיא

 המחלמ-טלעוו

 * (תונורכז ךעלטיּפַאק)

 טסילַאיצָאס ַא רַאֿפ .עֿפַארטסַאטַאק ַא לָאמ עלַא זיא גירק-טלעוו א
 ןזָאלרעד וצ טינ ןֿפורַאב ךָאד זיא רע .ןברוח רעטלּפָאט ַא םע זיא
 זַא ,סע טסייה ,ןבעגעגנייא טינ סָאד םיא ךיז טָאה ןוא ,גירק ַא וצ
 -ןרָאי זַא ,ךָאנ טרֿפב ,תוחוּכ עקיטיונ יד טינ טגָאמרַאֿפ םזילַאיצַאס רעד
 -יז טעוו טאיראטעלַארּפ רעד זַא ,רעכיז ןעוועג עלַא רימ ןענייז גנַאל
 טימ גנורעלקרעד-סגירק ַא ףיוא ןרעֿפטנע טעוװ ןוא םולש םעד ןרעכ

 -ןַאב זיא טַאירַאטעלַארּפ רעד זַא ,סע טסייה .קיירטס םענײמעגלַא ןַא
 עסיורג עכלעזא טגיילעג םיא ףיוא טסיזמוא ןבָאה רימ זַא ,טָארק
 .ןעגנונעֿפָאה

 ץשטייד יד .ןטַאררַאֿפ ןבָאה רעריֿפ יד סָאװ ,ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ
 רַאֿפ ,ןעמאנסיוא עקינייא רעסיוא ,טמיטשעג ןבָאה ןטַאטוּפעד .ד .ס
 יד ןוֿפ טעדרָאמרעד סערָאשז -- ךײרקנַארֿפ ןיא ;ןטידערק-סגירק יד
 רבק םענעֿפָא םייב טעמּכ ןבָאה םידימלּת ענייז ןוא ,ןטָאירטַאּפ-דרָאמ
 ןטנעמאלרַאּפ עשיאעּפָאריײא יד ןיא .ןטידערק-סגירק רַאֿפ טמיטשעג
 טמיטשענ טָאה סָאװ ,טַאטוּפעד רעשיטסילַאיצָאס ןייא רָאנ ןעוועג זיא
 -רעס ןיא וועש טּפ אל .ד .ס רעד ןעוועג זיא סָאד .ןטידערק יד ןגעק
 ןייק ןגָארטעג טינ שיטקַאֿפ טָאה וװעשטּפַאל רעבָא .טנעמַאלרַאּפ ןשיב

 ,ןטּפירקסונַאמ ןקַאװטיל ךָאנ ענעבילברַאֿפ יד ןוֿפ *

 יד ןגעק טמיטשעג טָאה עמוד רעשיסור רעד ןיא עיצקַארֿפ .מעד-,צָאס יד ךיוא *
 .דער ,ןטידערק
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 זיב ךאווש ןעוועג זיא ײטרַאּפ ןייז לייוו ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ םוש
 ןיא *.טרעמיקעג טשינ רענייק ךיז טָאה ץעמיטש ןייז ןגעוו ;טייקיטשינ
 -קול ַאזָאר טימ ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ לגילֿפ רעקניל רעד טָאה דנַאלשטייד
 לַאֿפ ןיא ךורבסיוא ןרענָאיצולָאװער ַא טימ טָארדעג ,שארב גרובמעפס
 רעירָאטעלָארּפ ןסַאמ עסיורג זַא ,ךיז טָאה ןזָאלעגסױא .המחלמ ַא ןוֿפ
 נָא ןבָאה ,םערוטש ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןענייז
 יושמ רעד ןיא ןוא סעיצַארטסנַאמעד עשיטָאירטַאּפ ןיא ןעמונעג לייט
 ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא .ןענָאיּפש ךָאנ ךיז ןגָאי ןיא -- געט ענעי ןוֿפ תעג
 ,ךעלגעמ ןעוועג ץלַא טרָאֿפ זיא'ס זַא ,טכודעג ךיז טָאה גנולֿפײװצרַאֿפ
 ןעוועג זיא ןסַאמ יד ןוֿפ גנואיצרעד יד .קידלוש ןענייז רעריֿפ יד רָאנ

 אפוג ןסַָאמ יד ייב ןרעלעֿפ יד ןעזעג ןבָאה סָאװ יד ןוא .עטכעלש א
 עסַאמ יד ,םע טסייה .רעגרע ךַאנ ןעוועג זיא ייז ,רעריֿפ יד ייב טינ ןוא

 .ףמַאק םוצ טנעמָאמ ןקידנדײשטנַא ןַא ןיא קיאעֿפ טינ זיא
 יז ןענייז ? ןּפיצנירּפ ערעייז ןכַארבעג רעריֿפ יד ןבָאה סָאװ רַאֿפ

 ? ּפמוז ןיא ךיז ךָאנ ןסַאמ יד טריֿפעג ןבָאה ןוא רוּכיש ןרָאװעג ןיילַא
 ריא טימ ,עסַאמ רעד טימ ןעמאזוצ רוּכיש ןרָאװעג ןענייז ייז רעדָא
 ןבילבעג ןיילַא ייז ןענייז רשֿפא רעדָא ,ּפמוז ןיא ןכָארקעג םענייא ןיא
 וצ םינ ידּכ ,עסַאמ רעד ךָאנ ןּפעלשכָאנ טזָאלעג ךיז רָאנ ,רעטכינ
 ריא ןזָאל טינ ןוא עסַאמ רעד ןוֿפ ןסײרּפָא טינ ךיז ידּכ ,ןיילַא ןביילב
 נָא רעד זיא םזיטָאירטַאּפידרָאמ סָאװ ןעײטרַאּפ ענעי וצ ןייגקעווַא
 ןוֿפ רעריֿפ ןעוועג ןענייז סע .םַארגָארּפ רעייז ןוֿפ ףוס רעד ןוא בייה
 יקַאב סנייא ץלַא ? הנימ אקֿפנ יד זיא סָאװ רעבָא .םינימ יירד יד עלא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטסילַאיצָאס יד ןעוו ןוא ,טַאררַאֿפ סנייא ץלַא ,טָאר
 םיאנוש יו ןרעגַאל-סגירק עגנעדײשרַאֿפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז רעדנעל
 ילַארַאּפ ןעוועג לַָאנָאיצַאנרעטניא רעד זיא ,ערעדנַא יד ןגעק ענייא
 .ןעוועג טינ ןצנַאגניא רע זיא ,טריז

 ָאד ןוא .ןײלַא ךיז ןסענעג ןבָאה רימ ,טקיניײּפעג ךיז ןבָאה רימ

 -ַאיִצָאס םוצ שיטקַאֿפ טָאה סָאװ ,םלוע ןֵא ןענַאטשעג זנוא ןגעק זיא
 ץלַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא וליֿפַא ,טַאהעג טינ תוכייש םוש ןייק םזיל
 יז ןעוו ןוא ,טֿפמעקַאב םיא ,םזילַאיצָאס םעד טאהעג טניײֿפ לָאמ
 -דרָאמ ענעלָאװשעג ןעוועג ייז ןטלָאװ ,םייה רעד ןיא ןייז טציא ןלָאז
 ,טעּפישעג ייז ןבָאה ,דמערֿפ רעד ןיא ָאד ,טציא רעבָא .ןטַאירטַאּפ
 :ןדלַאװעג טכַאמעג ,ןטסילַאיצָאס יד ףיוא ןייצ יד טימ טצירקעג
 ןעוועג טינ רָאג זיא סע .ןטַאררַאֿפ ןבָאה .ד .ס עשטייד יד ,שטייטס
 טינ טלָאמעד ןלָאז טייל ענייֿפ יד טָא סָאװ ,רעטרעוו עכרַאה גונעג
 רעד יו טקנוּפ ,טַאררַאֿפ רעייז רַאֿפ ןטסילַאיצַאס יד ףיוא ןדיירסיוא

 סָאװ ,םעד ןיא קידלוש רע זיא סָאד .קידלוש סָאװ ייז זיא םזילַאיצַאס

 ןענָאק ןוא עווענעשז ,ןַאזָאל ,לעזַאב ,ןרעב ,ךיריצ ןיא ךיז ןרעגלַאװ ייז
 זנוא ןגעלֿפ טייל יד טָא ןוֿפ תוללק ןוא ןדלַאוװעג יד .ןרָאֿפ טינ םייהַא
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 ןטיש ןגעלֿפ ,סעקליּפש טימ יו ןכעטש ןגעלֿפ ,ןרעיוא יד ןביוטרַאֿפ
 .ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז זנוא

 רעטעברַא ןטלָאװ זירַאּפ ןיא יצ ,ןילרעב ןיא ןעוו : ךַאז ענדָאמ ַא
 טלָאװ ,תונברק ןלַאֿפעג ןטלָאװ סע ןוא עיצַארטסנַאמעד 8 ףיוא סיורפ
 -רעד טינ ,תמא ,ןבָאה רימ :ןסייהעג טלָאוװ'ס .ןרָאװעג רעגנירג זנוא
 סע .תוחוּכ ערעזנוא טוואורּפעג ןבָאה רימ רעבָא ,ליצ רעזנוא טכיירג
 רָאנ ,טייקיאור ןייק טינ רָאנ ,תונברק עסיורג ,תונברק ןלַאֿפעג ןענייז
 | .טייקיטליגכיילג ןייק טינ

 ןביוהעגנָא דלאב ךיז ןבָאה אֿפוג רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןוא
 ןטַארעֿפער הרדס א קעווא זיא'ס .ןטײהנדײשרַאֿפ-סגנוניימ עֿפרַאש
 -רַאמ טנעיילעג טָאה טַארעֿפער ןטשרע םעד .סעיסוקסיד עגנַאל טימ
 רעדָא יירד טרעיודעג ןבָאה טַארעֿפער ןייז ךָאנ ןטַאבעד יד ;ווָאניט
 ,ןשטייד עכעלטע ןוֿפ ןטַארעֿפער ןעוועג ןענייז ךָאנרעד .ןטנוװָא ריֿפ
 -ידַאלוװ ןוֿפ ןטארעֿפער עירעס א םעד ךָאנ .קעדַאר לרַאק ןוֿפ רעטעּפש
 -יז ,ןינעל ןוֿפ ךיוא ךעלדנע ,יקסניסקעלַא ,יקצָארט ,יקסווָאסָאק רימ
 ןטאבעד יד ןבָאה ןטנוװָא ייווצ יו רעקינייוו .ווָאטרַאמ ןוא וועיוװָאנ
 ןוֿפ טייוו ןעוועג ךָאנ טלָאמעד זיא יקצָארט .טרעיודעג טינ לָאמ ןייק
 ןוֿפ טָארקנַאב רעד זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ערעדנַא ליֿפ יוװ .ןענינעל
 -ַאיצָאס יד ןוֿפ קיטקַאט עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא
 סע םיורג יו .תוביס עוויטקעיבָא ןוֿפ ךיז טמענ ןעײטרַאּפ עשיטסיל
 -יּפַאק יד ןשיווצ ןעגנודניברַאֿפ יד ןעוועג טינ המחלמ רעד רַאֿפ ןענייז
 ןעוועג טֿפַאשטריװ יד ךָאד זיא ,רעדנעל .ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטסילַאט
 -עג ןענייז ןטסָארט עלַאנַאיצַאנרעטניא .עלַאנָאיצַאנ ַא ץלַא יו רעמ
 ןוֿפ ןרָאװעג טריטַאַָאלּפסקע ןענייז רעטעברַא יד .טייהנטלעז ַא ןעוו

 -רַאעגסיױא ךיז טָאה ייז ייב ;ןטסילַאטיּפַאק עלַאנָאיצ אנ ערעייז
 -ַאב טעוװ ,קרַאמש ןייז טעוו הכולמ רעייז ביוא זַא ,טייקרעכיז 8 טעב
 ןוא טעברַא גונעג ןבָאה ייז ןלעוו ,קרעמ-ץַאזּפָא ןוא סעינָאלָאק ןציז
 הכולמ רעייז רעבָא טעוו .תוריכש ערעפעב ןגָאלשרעד ךיז ןענָאק ןלעוו
 ןענייז רעבירעד .ןדייל ןוֿפרעד עטשרע יד ייז ןלעוו ,ּפָארא-גרַאב ןייג
 -גיא ןא ןיא ןדנוברַאֿפ רעטעברַא יד קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןיא
 -ײמרַאֿפ ןזומ ייז ןוא םיטמַאבעלַאב ערעייז טימ טֿפַאשניימעג-ןסערעט
 רעמ ןרעוו טֿפַאשטריװ יד טעװ גירק ןכָאנ .דנַאלרעטַאֿפ רעייז ןקיד
 ןרעוו טריטַאָאלּפסקע טעוװ רעטעברא רעשטייד ַא .לַאנַאיצַאנרעטניא
 -ױצנַארֿפ ,עשטייד ןיירא ןלעוו סע ןכלעוו ןיא ,טסָארט-טלעוו ַא ןוֿפ
 -שטייד ןיא .ןטסילַאטיּפאק רענַאקירעמַא ךיוא רשֿפא ,עשילגנע ,עשיז
 ןרעוו רעמעברַא יד ןלעוו ,ןטסילַאטיּפַאק עדמערֿפ ןייז ןלעוו אֿפוג דנַאל
 טגָאזעגסױרַא טינ ךיז טלָאמעד טָאה יקצָארט .שיטסילַאנַאיצַאנרעטניא
 םולש ! םולש :ןעוועג זיא גנוזָאל ןייז .עיצולַאװער רעלַאיצַאס ַא רַאֿפ
 רעד .עטניזַאב ןוא רעגיז ןָא םולש ,עיסקענא ןוא עיצובירטנָאק ןָא
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 טלעטשעג טלָאמעד טָאה רע ןכלעוו ,טירט רעלַאקידַאר רעקיצנייא
 -ֿפיונוצ זיא סָאװ ,חכולמ ץקיזָאד יד .ןלַאֿפעצ זומ ךיירטסע :ןעוועג זיא
 ץיירפ ייר 8 ףיוא ןרעוו טלייטעצ זומ ,סעטַאמש ןוֿפ טעוועקוטשעג
 'עגסיורא ךיוא טָאה יקצָארט .וו"זַאא ןרָאגנוא ,עיכעשט : תוכולמ
 ןעגנערבֿפױנוצ ,לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןעײנַאב : גנוזָאל סעד טלעטש
 -רעטניא ןַא ףיוא ןרעגאל-סגירק ענעדיישרַאֿפ יד ןוֿפ ןטסילַאיצָאס יד
 ןזָאלעגסױרַא טלָאמעד רע טָאה םעד ןגעוו .ץנערעֿפנָאק רעלאנָאיצַאנ

 -טַאזרַאֿפ טכַאמעג רע טָאה םעד ןגעוו .שטייד ןיא רושָארב 8 ךיריצ ןיא
 ןבָאה סע ואוו ,"טכַארטנייא , בולק ןשיטסילַאיצַאס ןשטייד ןיא ןעגנול
 ןגעוו .דנַאלשטייד ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא ,ןסָאנעג ךס ַא ןענוֿפעג ךיז
 רעשירַאציײװש רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריֿפעג רע טָאה םעד
 -טַאזרַאֿפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולדנאהרעטנוא יד טָא .ײטרַאּפ .ד-.ס
 ןענייז עווענעשז ןוא ןרעב ,ךיריצ ןיא ןטנַארגימע עשיסור יד ןוֿפ ןעגנול
 עלַאנַאיצַאנרעטניא עקידרעטעּפש יד וצ טירט רעטשרע רעד ןעוועג

 .לַאטנעיק ןוא דלאוװרעמיצ ןוֿפ ןצנערעֿפנַאק
 -רַאֿפ ןעוועג םזילַאנַאיצאנרעטניא סיקצָארט זיא טייצ רענעי ןיא

 ,זירַאּפ ןיא רעבירַא זיא רע תעב ,רעטעּפש .דנַאלשטייד ןגעק טֿפרַאש
 ןגעק טײקֿפראש רעצנַאג רעד טימ טדנעוועג ןעוועג רעדעֿפ ןייז זיא
 ןכָאװ עטשרע יד ןיא .ןרעלקרעד טכייל ךיז טזָאל סָאד ןוא .ךײרקנַארֿפ
 עג טָאה ךײרקנַארֿפ ןוא ןרעגיז יד ןעוועג דנַאלשטייד זיא גירק ןוֿפ
 קראטש ןעוועג ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא יד ייב וליֿפַא זיא ,הלּפמ ַא טָארד

 רעד ףיוא ןגייל טסױֿפ ענרעזייא סמלעהליוו ךיז טעוו רעמָאט ,ארומ יד
 ןעוועג .ד-.ס עשטייד יד זיא ךָאנ וצרעד .טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג
 טָאה ריא ףיוא ,טלעוו רעד ןיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטסערג יד
 טָאה ,טשיטנַא טָאח יז ןעוו ןוא ,ןעגנונעֿפָאה עטסערג יד טגיילעג ןעמ
 ןיא רימ ןבָאה רעטייוו ןוא .סעּכ ןצנַאג םעד ןזָאלעגסיױא ריא וצ ןעמ
 -רעד זדנוא ןבָאה עכלעוו ,דנַאלשטייד ןוֿפ טסעג טַאהעג טֿפָא ךיריצ
 ,ןסַאמ יד ןוֿפ גנומיטש רעשיטסיניוװָאש רעד ןעגעוו ןטייהלצנייא טלייצ
 רעד טימ ןסָאלשעג ןבָאה רעריֿפ יד סָאװ ,ןדירֿפ-גרוב םעד ןגעוו
 זיא יקצָארט תעב ,רעטעּפש .רעגַאל סמלעהליוו טימ ןוא עיזאושזרוב

 טאהעג עגאל-סגירק יד ןיוש ךיז טָאה ,זירַאּפ ןייק ןרָאֿפעגרעבירַא
 יו ,ןקידנע טינ ךיז ןָאק גירק רעד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .ןטיבעג
 ןגױא ענעגייא יד טימ יקצָארט טָאה זירַאּפ ןיא ןוא .ליוו םלעהליוו
 ןוֿפ ןטילעג טָאה רע .ןדירֿפ-נרוב ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ םינּפ םעד ןעזעג
 ןוא ,םזיטָאירטַאּפ-דרָאמ ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ ,רוזנעצ רעשיזױצנַארֿפ רעד
 רעשיזױצנַארֿפ רעד ןגעק ךיז רע טדנעוו טיײקֿפרַאש רעצנאג רעד טימ
 ,ןעגנומיטש ץוויטקעיבוס ןגעלעג ןענייז םעד ןיא ,סיוועג .עיצקאער
 ןעמ טֿפמעק קידנעטש : ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג ךיוא זיא סָאד רעבָא
 -גענ זדנוא טייטש סָאװ ,םזילַאירעּפמיא םעד ןוא עיצקַאער רעד ןגעק
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 -ַאירעּפמיא ןשטייד סעד ןגעק ןֿפמעק ןוא דנַאלגנע ןיא ןעניואוו .רעט
 ביוא ,ןיזמוא ןט זיא ןשילגנע םענעגייא םעד ןגעק יו רערעמ םזיל

 .עװטצירקָאּפיה טינ
 ,טרעקרַאֿפ .ןיקסטוַאק טלדיזעג טינ יקצָארט טָאה טייצ רענעי ןיא

 .רעֿפמעקטימ א םיא ןיא ןעזעג טָאה רע
 ןענייז טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןקיבלעז ןֿפױא טעמּכ

 ,ערעדנַא ךס 8 ןוא ןָאק ,ווָאניטרַאמ ,ווָאטרַאמ ןענאטשעג טלָאמעד
 -רעטניא רעד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה ןעמ .סעקיועשלַאב עקינייא וליֿפַא
 טָאה רע סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא סע ןוא ,גנוי ךָאנ זיא םזילַאנָאיצַאנ
 -ַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןסירעגסױרַא טינ טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא
 רעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה ןעמ .ףיט ןציז ןוא טלא ןענייז עכלעוו ,םזיל
 וצ זיא עכלעוו ,גנואיצרעד רעשיטסילַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ לָאר
 ןיוש ךיז טָאה ואוו-ץעגרע .ןרָאװעג טדנעװעגנָא ךאווש וצ ןוא קינייװ
 ,וָאטרַאמ סָאװ עבלעז סָאד טגָאז יקצָארט םגה זַא ,טליֿפעג טלָאמעד
 ענייז ןוֿפ טָאה זייוונמייצ .דיישרעטנוא ןא ייז ןשיווצ ןַארַאֿפ זיא
 טָאה ןעמ רעבָא ,ןָאט רעשלַאֿפ ַא ןרעיױא יד ןיא טצלירגעג סעדער
 רענדער א ץלַא יו רעמ ךָאד זיא רע סָאװ ,םעד וצ ןבירשעגוצ סע
 ןיא .רעטרעוו ענייז רַאֿפ תוירחַא עלוֿפ רע טגָארט לָאמ עלַא טינ ןוא
 רעגניפ יד ןשיווצ טקוקעג סעקיוועשנעמ בור סָאד ןבָאה טייצ רענעי
 ."ךיא , םענעלָאװשעג ךעלגערטרעדמוא ןייז ףיוא ,הוואג סיקצָארט ףיוא
 -לעסקַא וליֿפַא ןוא ווָאטרַאמ ; טעדניײרֿפַאב ןרָאװעג םיא טימ זיא ןעמ
 .םיא טימ טנעָאנ ןרָאװעג ןענייז דָאר

 יד ןיא ןבָאה סעקיועשלָאב עקינייא וליֿפַא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא
 .וָאטרַאמ ןוא יקצָארט יו ױזַא טקוקעג גירק םענוֿפ ןכָאװ עטשרע
 -- גָאט ןיא לָאמ רַאּפ 8 ןענעגעגַאב טלָאמעד ךיא געלֿפ ןענירַאכוב
 טינ בָאה ךיא ןוא !טדערעג טינ טלָאמעד רימ ןבָאה סָאװ ןגעוו ןוא
 ,ןיוו ןיא ,רעמ ךָאנ .יקצָארט יווװ שרעדנַא ןקוק לָאז רע ,טקרעמַאב
 טנַאקעג טינ ךעלנעזרעּפ ןיקצַארט ןירַאכוב טָאה ,המחלמ רעד רַאֿפ

 ץלַא סָאד .רעטנעענ ןרָאװעג םיא טימ רע זיא טציא .ןגָארטרעכירַא

 .ןרעב ןייק עקָארק ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןינעל ןענַאװ זיב טרעיודעג טָאה
 סנינעל טרעהעג בָאה ךיא .ןטיבעג ץלַא ךיז טָאה ןעמוק סנינעל טימ
 סנינעל .ןטַאבעד יד ןיא ןעמונעג לײטנָא בָאה ,ךיריצ ןיא טאערֿפער
 טרעהעגֿפױא טינ רע טָאה טלָאמעד ןיוש .ךעלגעממוא ןעוועג זיא ןָאט
 רעבָא .וו"זַאא רעטֿפַאהלקע רעד ,רעסואימ רעד : ןיקסטואק ןעלדיז וצ
 ןעוועג זיא טרָאוװ-סולש ןייז .ןיקצָארט טלדיזעג רע טָאה רעקינייוז טינ
 ייחלג ַא זיא םולש ןוֿפ גנוזָאל רעד .ןיקצַארמ ףיוא עקַאטַא עֿפרַאש ַא

 ףרַאד ןעמ ! גירק-רעגריב רָאנ ,םולש ןייק טינ .רעקינייב-ךייוו 8 ,רעש
 .םעקּפורג ערענָאיצולָאװער ןטרָאד ןדנירג ןוא סעשטנערט יד ןיא ןייג
 ךייא טסייה ןעמ עכלעוו טימ ,ןסקיב יד טמענ :ןייז ףרַאד גנוזָאל רעד
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 ערעייא ןגעק םוא ייז טדנעוו ןוא ,אנוש ןכעלרעסיוא םעד ףיוא ןסיש
 -ַאטיּפַאק יד ןגעק ,ןרעציֿפָא יד ןגעק ,םיאנוש עכעלרעניא ענעגייא
 -נָא טינ טניול זדנוא רַאֿפ :ןסלעגנע טריטיצ רע טָאה ייברעד ;ןטסיל
 ןוא ןעיושזרוב ןרעה ,עטשרע יד ריא טסיש .עטשרע יד ןסיש ןביוהוצ
 טלעוו רערָאג רעד ןוֿפ עיזַאושזרוב יד ןעוו ,טציא .ןרעֿפטנע ןלעוו רימ
 .ןרעֿפטנע וצ טייצ רעזדנוא ןעמוקעג זיא ,ןסיש וצ ןביוהעגנָא טָאה
 לָאמ עכעלטע ,שיט ןרעביא טנַאה רעד טימ קידנּפַאלק ,טָאה רע ןוא
 ,טעז ריא יו !ןעיושזרוב ןרעה ,עטשרע יד ריא טסיש :טרזחעגרעביא
 ןֿפַאשעג טָאה סָאװ ןינעל רעד ,1918 ןוא 1917 ןוֿפ ןינעל רעד סע זיא
 .םזינומָאק םעד

 ךיז טָאה ןינעל סָאװ ,טלָאמעד זדנוא טָאה טשודיחרַאֿפ קרַאטש

 םעד ,עניארקוא ןלײטּפָא רַאֿפ ,דנַאלסור ןדיײנשמורַא רַאֿפ טגָאזעגסױרַא
 : טגָאזעג עטאבעד רעד ןיא בָאה ךיא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טנַאק ןשיטלַאב
 .םַאּפש ןיא רָאנ ןרָאװעג טגָאזעג טייז סנינעל ןוֿפ זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא

 ןגעוו טינ רעבָא ,עיצארעדעפ ןגעוו ,עימָאנַאטױא ןגעוו ןדער ןָאק ןעמ
 ןוא םי רעצרַאוװש רעד .ןצניוװָארּפ עשיטלַאב יד ןוא עניַארקוא ןלײטּפָא
 ,טמעטָא דנַאלסור עכלעוו ךרוד ,ןעגנול יד ךָאד ןענייז רעשיטלַאב רעד
 ןינעל רימ טָאה .ןעמוקסיוא טינ ןָאק טֿפַאשטריװ עשיסור יד עכלעוו ןָא
 ? ךַאל ךיא זַא ,ריא טניימ סָאוװ רַאֿפ : טרעֿפטנעעג טרָאוװ-סולש ןייז ןיא
 ,סעמאכ יו דנַאלסור ןוֿפ רעקלעֿפ יד טלדנַאהַאב ןבָאה ,ןסור-סיורג ,רימ
 ןעמ ףראד דנַאלסור .סעיצַאנ עדמערֿפ ןקירדרעטנוא רָאנ ןענָאק רימ
 .עווַאביל זיב ,עגיר זיב ,סעדָא זיב ,וועיק זיב ןדיינשמורַא

 -עּפש ,רושָארב ַא טימ סױרַא ווָאנַאכעלּפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 -ַאיצָאס יד זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה ןוא ןטַארעֿפער עירעס א טימ רעט
 יד רַאֿפ ןוא דנַאלסור רַאֿפ ןייטש ןֿפרַאד טלעוו רעד רָאג ןוֿפ ןטסיל
 ,ןגיז טעװ דנַאלשטייד ביוא : תוחנה יירד ןוֿפ סיױרַא זיא רע .סיאלע
 םי םייב ןגיל עכלעוו ,ןצניװָארּפ יד דנַאלסור ייב ןעמענוצ יז טעוו
 -נוגנידַאב עכלעזַא ןלעטש יז טעוו ,עּפָאריײא וצ ןרעיוט יד ןענייז ןוא
 קרַאמ ַא ,עינַאלָאק 8 ןרעוו טעוו דנַאלסור עכלעוו ייב ,םולש רַאֿפ ןעג
 -סור .ןלַאֿפ טעוו עירטסודניא ענעגייא סדנַאלסור ןוא ,דנַאלשטיײיד רַאֿפ
 ןיא רעכַאוװש ,לָאצ ןיא רעקינייוו ןרעוו טעוו טאירַאטעלַארּפ סדנַאל
 טימ ןעמאזוצ .ןקרַאטשרַאֿפ ךיז ןלעוו ןטנעמעלע-רַארגַא יד .טֿפַארק
 טקורעגּפָא דנַאלסור טעוװ ,םזירַאצ רעד ןקרַאטשרַאֿפ ךיז טעוו םעד
 -ָאס ,רעכעלטֿפַאשטריוװ ריא ןיא קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא ןרעוו
 ייב זיא טנעמוגרַא רעד טָא .גנולקיוװטנַא רעשיטילַאּפ ןוא רעלַאיצ
 ןייז טימ טמיטשעג טָאה ןוא רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג ןווָאנַאכעלּפ
 רעדָא ,טכערעג ןעוועג ווָאנַאכעלּפ זיא יצ .ננואיושנָא-טלעװ רעצנַאג
 -ַאב םיא טָאה סע סָאװ ךיוא סנייא ץלַא .סנייא ץלַא -- טכערענמוא
 -סניסקעלַא יו שֿפנ ַאזַא טימ ןוא ןווָאקניױװַאס טימ ךיז ןרבח וצ ןגיואוו

2417 



 ןיא ךורברעביא ןא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןגָאז טינ ןָאק ןעמ רעבָא ,יק
 יגָאל רעייז ןעוועג זיא סָאד ,טרעקרַאֿפ .ןּפיצנירּפ עקירעהַאזיב ענייז
 טַאלג טינ ףרטד ןעמ : ןעוועג זיא טנעמוגרא רעטייווצ ןייז .ךשמה רעש
 סָאװ ,דצ םעד ןקידיײטרַאֿפ ףראד ןעמ .דנַאלרעטַאֿפ סָאד ןקידיײטרַאֿפ
 -ַאיצַאס יד ןֿפרַאד ,טכערעג זיא דנַאלרעטָאֿפ ןיימ ביוא .טכערעג זיא
 זיא .דנַאלרעטָאֿפ ןיימ ןקידיײטרַאֿפ רעדנעלרעטַאֿפ ערעדנַא ןוֿפ ןטסיל
 ןוא םיא ןגעק ןייז ןילַא ךיא ףרַאד ,טכערעגמוא דנַאלרעטַָאֿפ ןיימ
 זַא ,תמא טינ זיא סע ןוא .דנַאל עטכערעג עדמערֿפ סָאד ןקידײטרַאֿפ
 ייב .טכערעגמוא רעוו ןוא טכערעג זיא סע רעוו ,ןסיוו טינ ןענַאק רימ
 ןוא ,ןסיוו ָאי סע רימ ןענָאק טיײקכעלטנֿפע רעסיורג רעקיטנייה רעד
 -ײרגנָא יד זיא יז .טכערעגמוא זיא דנַאלשטיײיד זַא ,רָאלק זיא טנייה
 טינ .דנַאלסור ןקידײטרַאֿפ רימ ןזומ רעבירעד .קידלוש זיא יז ,ןירעֿפ
 ןרעוו יז טעװ ,ןגיז טעוו דנַאלסור ןעוו .דנַאלסור רָאנ ,םזירַאצ םעד
 -עֿפ רעד ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,םזירַאצ רעד ןוא ,לעירטסודניא רעמ
 ,ןלַאֿפ אליממ טעוװ ,טײקנענַאטשענּפָא רעלַאדָא

 דנַאלגנע ןוא ךײרקנַארֿפ :ןעוועג זיא טנעמוגרא רעטירד רעד
 ןענייז ,ץיטָאּפסעד עבלַאה ַא זיא דנַאלשטייד .סעיטַארקָאמעד ןענייז
 "עג טָאה ווָאנַאכעלּפ .סעיטַארקַָאמעד יד ןקידײטרַאֿפ וצ ביוחמ רימ
 ךיז ןלָאז ייז ,ךײרקנַארֿפ ןיא ןטנַארגימע עשיסור יד ןוֿפ טרעדָאֿפ
 טָאה יקסניסקעלַא .יײמרא רעשיזױצנַארֿפ רעד ןָא ןסילשנָא קיליװײרֿפ
 ,טגָאזעגסױרַא סע טָאה ןוא ןטנעמוגרַא סווָאנַאכעלּפ טרזחעגרעביא
 טימ ךָאנ .ןעיירעלדיז ןוא ןדלַאװעג עשירעטסיה טימ רעגייטש ןייז יו

 רעשיטסיװועשלָאב רעד וצ טרעהעג רע טָאה רעירֿפ טייצ רעצרוק 8
 -על רַאֿפ רעקניל ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג זיא סָאװ ,"דָאירעּפוװו, עּפורג
 ןגָאזּפָא ךיז לייוורעד ףרַאד ןעמ זַא ,טקידערּפעג רע טָאה טציא .ןענינ
 הכולמ רעד ןֿפלעה ןֿפרַאד ןרענָאיצולָאװער יד ;םזירַאצ ןגעק ףמאק ןוֿפ
 ,ןדער טגעלֿפ רע ןעוו +.דנַאלשטיײיד ןגיזַאב ןוא דנַאלסור ןעוועטַאר
 ,טַארעֿפער סיקסווָאסָאק תעב .ןלַאדנַאקס ןעמוקסורַא לָאמ עלַא ןגעלֿפ
 .רענדער םעד ןגָאלש ענובירט רעד וצ ןֿפױל ןזָאלעג ךיז רע טָאה
 ינוב רַאּפ ַא ןוא ,גנולמַאזרַאֿפ רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ,קסיב קַאסיא
 "עג ךיז טָאה רע .לַאז ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ןיקסניסקעלא ןבָאה ןטסיד
 םיא ליוו ךיא ,ךימ טזָאל :ןעירשעג ןוא טנייוועג ,טעווערעג ,טרעוו
 -ַאיצָאס ַא ןוֿפ ןסיוועג םעד ,ןסיוועג ןיימ טרירעגנָא טָאה רע ,ןסיירעצ
 ןרענָאיצולָאװער ןטסילַאיצַאס יד ייב .וו"זַאא ,ןגָאלש םיא זומ'כ ,טסיל
 -רַאֿפ ןליוו סָאװ ,ןטָאירטַאּפ ףיוא גנוטלַאּפש עקיבלעז יד ןעוועג זיא
 -ַאס ןעוו ןוא .ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ,דנַאלרעטַאֿפ רעייז ןקידייט

 .דער -- .ןרעלטיה יקסניסקעלַא טניד טציא *
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 טנקָאנ ןעוועג ווָאנרעשט זיא ,ןווָאנַאכעלּפ טיט ןעגנַאגעג זיא ווָאקניװ

 .ןווָאטרַאמ וצ
 רעכלעוו ,סעֿפַאר השמ .קיאור טינ ןעוועג ךיוא זיא "דנוב, ןיא

 ןעמ זַא ,ןטלאהעג טָאה ,עווענעשז ןיא קיליײװטייצ ןעוועג טלָאמעד זיא
 ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא ןיקמורֿפ רּתְסא .דנַאלפור ןקידייטרַאֿפ ףרַאד
 יז רעבָא ,ןסעֿפַאר טימ ןעוועג םיּכסמ ןצנַאג ןיא זיא יז .עווענעשז ןיא
 .טקילײטַאב קיניײװ ןטַאבעד יד ןיא ךיז טָאה ןוא קנארק ןעוועג זיא
 יו .דנַאלסור ןייק ןרָאֿפעגּפָא יז זיא ,ןרָאװעג טנוזעג רָאנ זיא יז יו
 ףוס זיב ןבילבעג סעיציזָאּפ סעסעֿפַאר ףיוא יז זיא ,קנעדעג ךיא טייוו
 -עשט סקעלַא ןוא רעביל ךיוא עווענעשז ןיא טלָאמעד ןעוועג ,7
 -םור ןייק קירוצ ןרָאֿפעגּפָא עטשרע יד רעבָא ןענייז ייז .יקסנירעמ
 ןיא ןריפ ןבײהנָא לָאז ןעמ זַא ,ראֿפרעד ןעוועג זיא סקעלַא .דנַאל
 טינ ךאז ןייק רַאֿפ ךיז ןוא גירק ןגעק עיצַאטיגַא עטיירב ַא דנַאלסור
 ךיא .טינ ךיא קנעדעג טייצ רענעי רַאֿפ גנוניימ סרעביל .ןלעטשּפָא

 רענעלּפ ענייז טימ סקעלא זַא ,םעד ןגעק ןעוועג זיא רע זַא ,רָאנ סייוו
 ןוֿפ ןטייצ עטשרע יד ןלעוו ,גנוניימ ןייז ךָאנ .דנַאלסור ןייק ןרָאֿפ לָאז
 .ןביירש טינ ,ןדער ןרָאט טינ טעוו ןעמ .סעיסערּפער עקרַאטש ןייז גירק
 -עּפש .ןלָאצַאב רעייט ןזומ ןעמ טעוו גנולמַאזרַאֿפ רעלאגעלמוא ןא רַאֿפ
 טייצ עטשרע יד רעבָא .ןסַאּפוצ ןענָאק רשֿפא ךיז ןעמ טעוװ רעט
 ,םורַא ךיז טגָארט סקעלַא עכלעוו טימ ,ןדָאטעמ עכלעזא טימ ןעמ טעוו
 .ןסַאמ יד ןוא ײטרַאּפ יד ,ךיז רעייֿפ ןֿפױא ןעגנערב ןענַאק רָאנ

 -ָאנ ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז ץייווש רעד ןיא ערעזנוא בור סָאד
 -לעוו ,רענייא ןעוועג זיא סע רעבָא .ןיקצָארט וצ ןוא ןווָאטרַאמ וצ טנע
 טקידיײטרַאֿפ טָאה ןוא שטיידדָארּפ ןכָארּפשעגסױא ןעוועג זיא רעכ
 ןעוועג זיא סָאד .ד-.ס רעשטייד רעד ןוֿפ קיטקַאט יד תוחוּכ עלַא טימ
 ןבלעז םענוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רימידַאלוװ .יקסוװָאסָאק רימידאלוװ
 עטרעקרַאֿפ וצ ןעמוקעג רעבָא זיא רע ,ווָאנַאכעלּפ יו גנאגעקנאדעג
 עטסכעה סָאד זיא -- טגָאזעג רע טָאה -- דנאלשטייד .ןעגנוריֿפסיױא
 רעמ ןוא רעסערג ןטרָאד זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד ,דנַאל עלעירטסודניא
 -- ײטרַאּפ .ד-ס יד ,ואוושרעדנא יו טריזינַאגרָא שיטסילַאיצַאק
 רענרעדָאמ רעד ןוֿפ גיז ַא טסייה דנַאלשטיײיד ןוֿפ גיז ַא .רעקרַאטש
 -נעל ערעדנא עלא יו רעטנעענ זיא סָאװ ,דנַאל םעד ןוֿפ ,עירטסודניא
 עג טלָאװ סע :רענייז טנעמוגרַא ןייא ךָאנ ןוא .םזילאיצַאס םוצ רעד
 .טקינײארַאֿפ ךיז טלָאװ עּפָאריײא ןיא עירטסודניא יד ןעוו ,טוג ןעוו
 ױזַא זיא עכלעוו ,עיצארטנעצנַאק יד רעטנעענ טכאמעג טלָאװ סָאד
 ינעצנַאק טז8 ןעוו ,ןעוועג טלָאעוװ רעסעב .םזילַאיצַאס ןרַאֿפ קיטיונ
 .ךיילנסיוא ןא ךרוד עיטַארקַאמעד ןוֿפ געוו ןֿפױא ןעמוק לָאז עיצַארט
 ןעמוק טעוװ סָאד זַא ,סיוא טינ טכַאמ ,טינ טמוק סָאד יו ױזַא רעבָא
 ,דנַאלשטיײיד ןוֿפ גיז א ךרוד

249 



 םעד טגָאזעגסױרַא יקסווָאסָאק רימ טָאה ךערּפשעג ןטַאווירּפ ַא ןיא
 -רַאֿפ ,טליוֿפעצ זיא ךײרקנַארֿפ לייוו ,ןגיז זומ דנַאלשטייד זַא ,קנַאדעג
 -נַארֿפ יד ,טינ ייז טנָאק ריא , :טריזילַארָאמעד ,טריּפמורָאק ,ןברָאד
 עסיורג ַא ןעמעלַא זדנוא ייב ןליּפש ןעגנומיטש עוויטקעיבוס "! ןזיוצ
 ןייא ףיוא רעבירַא ןגעוו ,ןּפיצנירּפ טימ ףיונוצ ךיז ןשימ ןוא עלָאר
 -ייז רַאֿפ סיוא טעז יקסווָאסָאק .טייז רערעדנא רעד ףיוא רעדָא טייז
 8 רֶע זיא ןתמא רעד ןיא ,רעקיגָאל רעטלַאק ַא יוװ ,ןשטנעמ עקיט
 .שטנעמ-סגנומיטש רעקרַאטש

 -ַאמעד ,טלױֿפעצ, :ןקורדסיוא עקיבלעז יד זא ,זיא טנַאסערעטניא
 ץּפש רָאי ןעצ טימ םיא ןוֿפ ךיא בָאה ,"טריּפמורָאק ,טריזילַאר
 טרעהעג (ןילרעב ךרוד ןרָאֿפכרוד ןיימ תעב ,1924 רעמוז) רעט
 -ייל רעקיבלעז רעד טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע ןוא ,דנַאלשטייד ןגעוו
 ,טֿפַאשנד

 טקריוועג ןרימידאלוװ ףיא טָאה המחלמ רעד ןוֿפ בױהנָא םייב
 -רעביא ,זדנוא ןוֿפ ךס א ףיוא טקריוועג טלָאמעד טָאה סָאװ ,סָאד ךיוא
 לייוו ,דנַאלשטייד גיז ַא ןשטנואוועג טָאה ןעמ :עקירעמַא ןיא טּפױה
 ענעעזעגנָא יד ןשיווצ רעבָא .םזירַאצ ןרַאֿפ הלּפמ 8 ןעוועג טלָאװ סָאד
 .גנוניימ ןייז טימ דיחיב א ןעוועג יקסווָאסָאק זיא "דנוב, ןוֿפ רעוט
 םיא טָאה ,ןעמעלא ןגעק רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ סָאד אקווד ןוא
 -ָאק טָאה ןרָאי ייר א .טעּפמיא םענעסיררַאֿפ רעדנוזאב א ןבעגעגוצ
 ןבױהעגנָא רֶע טָאה טציא .טנעיילעג טינ ןטַארעֿפער ןייק יקסווָאס
 ,ןרעב ,ןַאזָאל ,עווענעשז ןיא המחלמ רעד ןגעוו ןטַארעֿפער ןענעייל
 ףרַאש קידנדיינש ןעוועג זיא רע .טעטש ערעדנַא ןוא לעזַאב ,ךיריצ
 ענייז ףיוא טגעלֿפ סָאװ ,עיציזָאּפָא ןֵא ךיז ןגעק ןֿפורעגסױרַא טָאה ןוא
 וצ טנַארעלָאט קינייװ ןענייז עלַא רימ .ןלַאדנַאקס ןכַאמ ןטַארעֿפער
 ןשיווצ .טציירעצ ןענייז רעטימעג יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא טרֿפב ;עדמערֿפ
 ,גנלעטש סיקסווָאסָאק בילוצ ,ןענייז ץייווש רעד ןיא ןטסידנוב יד

 -סילַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ שארב .ןעגנובייר עֿפרַאש ןענַאטשטנַא
 .ןאמביל 'ח ןענאטשעג זיא ןיקסווָאפַאק ןגעק גנוטכיר רעשיט

 -ַארט רעמ ךָאנ ןעוועג טלָאמעד זיא עץעגַאל סדָארלעפקא לעווַאּפ
 -עג רע טָאה ,עלַא יו .רעריֿפ .ד-.ס ערעדנַא ןוֿפ עגַאל יד רעדייא שיג
 יו םיא טָאה ,עלַא יוװ .טָארקנַאב םעד ןוא טַאררַאֿפ םעד ןוֿפ ןטיל
 ,עץיטַארקַאמעדילַאיצַאס יד טריקַאטַא טשינרָאג רעדעי סָאװ ,ןָאטעג
 ןא ןעוועג ךָאד זיא רע רעבָא .קידלוש סעּפע םיא זיא יז יו טקנוּפ
 ןעמוק םיא וצ ןגעלֿפ ,ןעמָאנ ןסיורג ַא טימ שטנעמ ַא ,טעטירָאטיוא
 ןגַארֿפ עלַא ףיוא רעֿפטנע ןא ןענָאמ ,ןייטשוצ ,סעצינדונ טימ סעקינדונ
 ,םיא ןוֿפ ןרעה טלָאװעג טינרָאג ייז ןבָאה ךעלנייוועג .טלעוו רעד ןוֿפ
 .ןוורענ ןוא טייצ ןעמענוצ ןגעלֿפ ייז ןוא ,םיא ןענרעל ,ןגָאז םיא רָאנ
 טָאח ,עמַאד רעוועיק רעטרָאיַאב ַא ןוֿפ עקַאטא ןימ אזא ךָאנ לָאמ ןייא
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 ,טרעהעג לָאמַא ךיא בָאה לעבעב ןטלַא םנוֿפ :טגָאזעג דָארלעפקא רימ
 ןענעק ץלא לָאז רע ,טיוה ענרעזייא ןא ןבָאה ףראד רעקיטילָאּפ א זַא
 -ילָאּפ ןייק טינ םינּפַא ךיא ןיב .ןגערֿפױא טינ ךיז ןוא ןגָארטרעבירא
 ןוא ,ןעניושרַאּפ עכלעזַא טימ ךיז ןגעגַאב ךיא יוװ ןרָאי ליֿפ ױזַא .רעקיט
 ...טיוה עניד וצ 8 .ןענייוועגוצ טינ ץלַא ךיז ןָאק

 דָארלעסקַא .ווָאנַאכעלּפ ןעוועג זיא עידעגארט עטסערג ןייז רעבָא
 ןבָאה סָאװ ,םירבח זיולב טינ ןעוועג ןענייז סָאד -- ןווָאנַאכעלּפ טימ
 ,גניליווצ ַא טעמּכ ןעוועג זיא סָאד .ןעמאזוצ טעבראעג גנַאל ןרָאי
 ןענייז ןשטנעמ ייווצ יד טָא טייוו יו ,ןקירדוצסיוא רעווש זיא סע ןוא
 -ָאס 8 ןרָאװעג זיא ווָאנַאכעלּפ זַא ןוא .ןדנוברַאֿפ ךעלרעניא ןעוועג
 ,גירק-טלעוו רעד יו ,עגַארֿפ רעקיטכיוו אזא ןיא ןוא טָאירטַאּפ-לאיצ
 ,וָאנַאכעלּפ יו רעגַאל רעדנַא ןַא ןיא ןייז טזומעג דָארלעסקַא טָאה
 רעטסערג רעד ןעוועג םיא רַאֿפ סָאד זיא ,רעגַאל ןשירענגעק א ןיא
 -ץלּפ .טֿפַאשדנײרֿפ רעייז ןסירעגרעביא טינ ייז ןבָאה ךָאד ןוא .גָאטיײיװ
 עכעלנעזרעּפ ענעטלעז ייב ןוא ווירב ךרוד טוואורּפעג טָאה ווָאנַאכ
 -- דָארלעסקא ,עווענעשז ןיא טניואוועג טָאה ווָאנַאכעלּפ) ןשינעגנעגַאב
 ןעיצרעבירַא ,םיא ןנייצרעביא ,ןדָארלעסקא ףיוא ןקריוו (ךיריצ ןיא
 .ןוָאנַאכעלּפ עגונב ןָאטעג ךיוא סע טָאה דָארלעסקא .טייז ןייז ףיוא
 ןָאק ןעמ רעכלעוו ןנעוו ,אזא ןעוועג טינ ךָאד זיא עגַארֿפ יד ןוא
 ןוא ,ןליֿפעג עטסֿפיט יד טרירעגנָא טָאה יז .קיגָאל טימ רָאנ ןטיירטש
 -רָאשז, ןייז ףיוא ,ןווָאנַאכעלּפ ףיוא טקוקעג עטנעָאנ רָאג ןבָאה םורָא
 טֿפרַאדעג ץלַא טָאה סָאד ךעלנייּפ יו ...רעטעררַאֿפ א ףיוא יו ,"ןשז
 ןדער ןטלעז טייצ רענעי ןיא טגעלּפ ןיילַא רע .ןדָארלעסקַא ףיוא ןקריוו
 -נא ןעוו רעבָא .ןענַאמרעד טינ ןעמָאנ ןייז טעמּכ ,ןווָאנַאכעלּפ ןגעוו
 ןנעק טרַאװ א טימ ןּפַאכסױרא ךיז טיײהנזעוונָא ןייז ןיא ןגעלֿפ ערעד
 זיא דָארלעסקַא .טדייל דָארלעסקַא יוװ ,ןעז ןעמ טגעלּפ ,ןווָאנַאכעלּפ
 רע .ווָאמרַאמ יו טקנוּפדנַאטש ןקיבלעז ןֿפױא ןענַאטשעג טלָאמעד
 ןענייז ןעגנוזָאל ענייז .טסילַאנַאיצַאנרעטניא ןֿא ןעוועג קידנעטש זיא
 ןֿא קידנעייז רעבָא .לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןעיײנַאב ןוא ,םולש :ןעוועג
 רַאֿפ ןָאטעג ייוו קראטש ץרַאה סָאד םיא טָאה ,טסילַאנָאיצאנרעטניא
 גיז םעד רַאֿפ טאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,עיגלעב רַאֿפ ,ךײרקנַארֿפ
 זיא יימרא עשטייד יד תעב ,גירק בױהנָא ןיא .יײמרַא סמלעהליוו ןוֿפ
 ןיא ןענאטשעג זיא ךײרקנַארֿפ ןוא ,ןוחצנ וצ ןוחצנ ןוֿפ ןעגנַאגעג
 טָאה טָאלֿפ רעשילגנע רעד זַא ,ןֿפָארטעג ךיז טָאה ,הנּכס רעטסערג רעד
 -עגֿפױא ןַא דָארלעסקַא רימ טָאה .ףיש-גירק עשטייד ַא ןעקנורטרעד
 -ייד ַא ! ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןכַאמ ןָאק המחלמ יד סָאװ :טגָאזעג רעטגער
 ךָאד סע ףרַאד ,ןעמוקעגמוא ןשטנעמ ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד ףיש עשט
 -רעד לסיב א וליֿפַא ךיז ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רעבָא ,ןסירדרַאֿפ ךימ
 יד רענעלק ןכַאמ סָאד לָאז ,גיז רעייז ןרענעלקרַאֿפ סָאד לָאז .טײרֿפ
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 קנַאדעג םעד ייב טּפַאכעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא .סיַאלע יד ןוֿפ הלּפמ
 .טינ ךיז טזָאל רע רעבָא ;ןקיטשרעד טלָאװעג םיא בָאה ךיא ןוא
 ...!ןעמעלַא זדנוא ןוֿפ טכַאמ גירק רעד סָאװ

 גרעבמץעל ,סייוו ךיא : גרעבמעל ןעמונעג ןבָאה ןסור יד תעב ןוא
 רעטכייל ןוחצנ םעד טָא ןוֿפ טעוו קלָאֿפ ןשיסור םעד ןוא ןדייל טעוו
 ןוֿפ טנעמָאמ ןיא לָאז ,ליֿפ יױזַא טגיז דנַאלשטייד : ךָאד ןוא ,ןרעוו טיג
 ייב אמּתסמ סע זיא ,סנקירעביא .טכיוועגכיילג ןייא שטָאכ ןייז םולש
 -ץעגרע ,טסייוו ריא .ליֿפעג םעד ןרעֿפטנערַאֿפ וצ דיירסיוא ןַא רָאנ רימ
 .ןטסילַאנָאיצאנ עלא ךָאד רימ ןענייז ןצראה ןיא ףיט ,ואוו

 דַארלעפקא .ןדיא ףיוא תוֿפידר ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה דנַאלסור ןיא
 .רעטרעדורעצ א ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .טרעטישרעד ףיט ןעוועג זיא
 .ןטסילאנָאיצַאנ ןענייז ןטסידנוב יד -- רע טגָאז -- טניימעג בָאה ךיא
 תוֿפידר יד יוװ ,טינ טסייוו ריא .ךיוא סע ןיב ךיא זַא ,סיוא ךיז טזָאל
 ...טרעדורעצ ךימ ןבָאה ןדיא ףיוא

* 

 ןעמוקעג ךיריצ ןייק דנַאלשטייד ןוֿפ זיא 1914 טסוגיױא ןיא ..,
 ללכב ,טסילַאדנַאקס 8 ןוֿפ ןעמָאנ א טאהעג טָאה רע .קעדַאר לרַאק
 ,ןקיאעֿפ 8 רַאֿפ ןטלַאהעג רעכָא םיא טָאה ןעמ .ןעמָאנ ןטכעלש א
 ַא טנעיילעג רע טָאה ךיריצ ןיא .ןשטנעמ ןלוֿפטנַאלַאט ַא רַאֿפ וליֿפַא
 ןעוועג טשינ זיא טארעֿפער רעד .םזילַאירעּפמיא ןגעוו טארעֿפער
 זיא ןוא לַאירעטַאמ ךס 8 טאהעג טָאה רע רעבָא ,ףיט סרעדנוזַאב
 -ַאנ ךימ טָאה ןקעדַאר טימ טכַאמעג טנַאקַאב .טנַאסערעטניא ןעוועג
 רעשילױוּפ רעד ןוֿפ ןזיירק יד ןיא טסואווַאב ,ַאקסווָאקמעס ַאילַאט
 -ייא ןעמאזוצ טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ .אקסלָאזיא ןעמָאנ ןרעטנוא .ד-ס
 ןעמוקעגוצ ןעיירד זדנוא וצ זיא לָאמ ןייא .עֿפַאק 8 ןיא ןטנװָא עקינ
 ןעמאזצ יירד עלַא רימ יו רעמ קעדַאר טָאה טדערעג .ווָאטרַאמ
 -רעביא ןוא יירעמירב רעיוא םעד ןסייר טֿפָא טגעלֿפ דייר ענייז ןיא
 -ענעג רעשטייד רעד ןוא רעד סָאװ ,ןלייצרעד טגעלֿפ רע .ןעגנוביירט
 רעטסינימ רעשיכיירטסע רעד ןוא רעד סָאװ ,טגָאזעג םיא טָאה לַאר
 -ךיוה ןוֿפ תודוס יד ןגעװו טדערעג טָאה רע .טלייצרעד םיא טָאה
 ,אקסלָאזיא .םיטניא ןוא טנעָאנ ןירעד זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,קיטילָאּפ
 :ןסייררעביא לָאמַא םיא טגעלֿפ ,רעקיטכירֿפיױא ןַא רעייז שטנעמ ַא
 -ײלַאב טשינ ךיז טגעלֿפ קעדַאר ."ףָאלב ץלַא ךָאד זיא סָאד ,קעדַאר,
 סע זיא טנאסערעטניא רעבָא .קידנכַאל ןרעֿפטנע טגעלֿפ רע .ןקיד
 זיא ,ןעוועג תמא זיא תודוס ענייז ןוֿפ טֿפלעה ַא רָאנ ביוא ןוא ,ןעוועג
 ַא טָאה רע זַא ,זיא תמא .ןעגנערברַאֿפ וצ םיא טימ ןעוועג טרעוו
 רע ,רקיע רעד ,ןוא ןבעל ןשיטילָאּפ ןטסקינייװעניא ןוֿפ טסואוועג ךס
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 -רעמַאב עגולק ןוא ןציוו טימ טצירּפשעג טָאה ,קיניזֿפרַאש ןעוועג זיא

 -ַאב ןטשרע םייב .סואימ רעייז ןעוועג רע זיא רוטַאנ רעד ןוֿפ .ןעננוק

 טדערעצ רע זַא רעבָא .עּפלַאמ ַא ןוֿפ יו סיוא םינּפ ןייז טעז שינעגעג

 וצ ןָא םינּפ ןייז ךיוא טביוה ,טבעלַאב ןרעוו ןכירטש ענייז ןוא ךיז

 רע זיא טרָאװ ןייש ַא בילוצ .רעקיניצ א רע זיא ןדער ןיא .ןלעֿפעג
 .רעטומ רענעגייא ןייז ןגעוו וליֿפַא ,ןגיל עסואימ ןוא ןגיל ןגָאז וצ טיירג
 רעגייטש רעד יו .ךיא ןוא רע ,אקסלָאזיא ,עֿפַאק ןיא לָאמ8 ןציז רימ
 .עוַאק ץַאט 8 רעדָא ,רעקיל לזעלג ַא רעדעי טלעטשאב ,ןעוועג זיא
 ךיז זדנוא ןוֿפ רענייק טָאה טנוװָא ןַא קנַארֿפ ןבלַאה ַא וצ יו רעמ
 ,עװַאק ץַאט ןייא ייב .ןבעגוצסיוא ןביולרעד טנָאקעג טינ טלָאמעד
 טדערעג .טנוװָא ןצנַאג א ןציזּפָא ןעמ טגעלֿפ רעקיל לזעלג 8 רעדָא
 ןטכעלש 8 רעייז טדערעג טלָאמעד טָאה קעדַאר .שיסור ןעמ טָאה
 לעװ ךיא ,שילוּפ רעדָא שטייד טדער , : םיא ייב ךיז ךיא טעב .שיסור
 ,רעניגרַאֿפ-טינ ַא ,קַאוװטיל ַא סָאװ ,רע טכַאל ."ןײטשרַאֿפ רעסעב ךייא
 ,"שיסור ןדער ןענרעלסיוא ךיז לע ךיא זַא ,ךייא טרא סָאװ, ,ןָאק
 סױרַא םיא ייב ךיז טּפַאכ ןענירעד ןטימ ןיא ןוא .רעטייוו טדער ןוא
 ךייא ךיא לעוװ ,טליוו ריא ביוא ןוא :שידיא רענַאיצילַאג א ףיוא
 טסייה : ךיז ײרֿפרעד ךיא .טנוה םענעגושמ ַא טימ השעמ 8 ןלייצרעד

 סָאװ םכח ַא :רעטייוו רֶע טכַאל .דיא רעשידיא ַא ךָאד ריא טייז ,סע
 -ַאב רעטשרע רעד ןוֿפ ןענַאטשרַאֿפ טשינ סע ריא טָאה ,טייז ריא

 .טשינ דיא ןייק עקַאט ןתמא רעד ןיא ךיא ןיב ,סנקירעביא ?שינענעג

 ַא ןלייצרעד וצ שיסור םענעכַארבעג ַא ןיא רעדיוו ןָא טביוה רע ןוא

 .םיא ךיא גערֿפ -- ?טשינ דיא ןייק טייז ריא ,טסייה סָאװ ...השעמ

 ? ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ואוו ,קַאװטיל ,טסייוו ריא : רע טרעֿפטנע
 גָאז ...גרעבמעל ןוא עקָארק ןשיווצ ,סַאלק ןטשרע ןוֿפ ןָאגַאװ א ןיא
 טָאה ריא .רע טכַאל .ןרעוו ןריובעג ךיוא דיא א ןָאק ױזַא :ךיא
 זיא עטַאט רעד ןוא !ןעוועג טייהנייש א ,ןעמַאמ ןיימ ןעז טֿפרַאדעג

 ןטלַאהעג טָאה עמַאמ יד .תואּפ עגנַאל טימ דיסח רעקיטיוק 8 ןעוועג

 זַא ,ךיא ןכער .ןריציֿפָא עגנוי ןעמוקניירַא ןגעלֿפ סע .רעלעקדזייוו א

 ,עטגערעגֿפױא ןַא ַאקסלָאזיא ...ןעוועג טשינ רַאנ ןייק זיא עמַאמ ןיימ
 -עג ריא טָאה קעדַאר .ןייגקעווא טלָאװעג ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה
 ,ןיוש טייג ,ןיוש טייג .טצעזעגקעווא קירוצ ןוא טנַאה ןרַאֿפ ןעמונ
 ביוא .ןגָאז טשינ לטרעווכיילג ןייק רָאג ןיוש רָאט ןעמ !עניימ העונצ

 טגָאז אקסלָאזיא .קיטעמוא ןעוועג טלָאװ ,ןענערַאגַאלַאב טשינ לָאז ןעמ

 גנוצ ןייז רַאֿפ .טדער רע סָאװ טשינ טרעה :לכיימש ןעמורק א טימ
 ןגָאלנָא עטוג רע טָאה ,ןעמונעג טנורג ןיא רעבָא .טנייֿפ םיא ךיא בָאה
 ןאקסלָאזיא רעטעּפש טײלגַאב ךיא .שטנעמ רעטוג 8 ןייז ןָאק ןוא
 ןצנַאג ןיא זיא ןעמאמ רעד טימ השעמ יד : רימ טגָאז יז ןוא םייהַא
 'ןייוו םוש ןייק וצ ,ןירערעל-סקלָאֿפ 8 ןעוועג זיא עמַאמ ןייז .ןגיל ַא
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 טָאה עטַאט רעד .טַאהעג טינ תוכייש ןייק לָאמ ןייק יז טָאה קנעש

 .ןשטנעמ עקידנעטשנָא עדייב .עיצילַאג ןיא סיֿפָא-טסָאּפ ַא ןטלַאהעג

 ׁשַא ןכַאמ רע ןָאק ,לטרעווכיילג ַא גנוצ ןֿפױא ףױרַא טלַאֿפ ןקעדַאר ןעוו

 .עמאמ רענעגייא ןייז ןוֿפ וליֿפַא עטָאלב ןוא
 -עג זיא רעכלעוו ,ןסואוורַאּפ ןגעוו ןלייצרעד ךס ַא טגעלֿפ קעדַאר

 טינ ,טלעג ןיא ןייר טינ ,רענעזָאלעצ א רָאנ ,רעקיאעֿפ 8 רעייז ןעוו
 טימ ,טנכייצעגסיוא טנָאקעג םיא טָאה קעדַאר .ןעױרֿפ טימ ךעלרע

 "יורג ַא טימ םיא ןגעוו ןדער רע טגעלֿפ ךָאד ןוא ,תונורסח ענייז עלַא

 -טוג טדערעג רע טָאה תונורסח ענייז ןגעוו וליֿפַא ,טייקמעראו רעס

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,םענייא ןוֿפ תונורסח ןגעוו טדער ןעמ יו ,קיטומ

 ךיז טמענ ןסואוורַאּפ וצ טײקמערַאוװ יד זַא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ .ביל

 .סואוורַאּפ קיטש שּפיה ַא ןגעלעג זיא אֿפוג ןקעדַאר ןיא סָאװ ,ןוֿפרעד

 רעקיאעֿפ ךעלנייוועגרעסיוא ןֵא זיא ,קעדַאר טלייצרעד ,סואוורַאּפ
 ןָאק ,ןטלַאהעגסױא טשינ זיא רע רעבָא ,ּפָאק רעדנצנעלג א ,שטנעמ

 ךעלײרֿפ ַא ןריֿפ וצ ביל טָאה ןוא ךַאז ןייא ייב ןביילב טשינ גנַאל
 סע טײטשרַאֿפ ןיײלַא רע ,טניימ ריא .ןבעל ןוֿפ ןבַאה וצ האנה ,ןבעל
 -עג לָאמא רימ רע טָאה טײקיצרַאהנֿפָא ןוֿפ טנעמַָאמ ַא ןיא ? טשינ
 ןביירש ןבױהעגנַָא ןעננידרעֿפליה טימ ךיא בָאה רָאי ןייא ןיא : טגָאז

 ןעוועג ןענייז עטנאקאב ץלַא .לַאטיּפַאק-ץנַאניֿפ םעד ןגעוו טעברַא ןא

 טעװ סע ואוו ,טעברא ערעווש א ןעמוקסיורַא טעוו םיא ייב זַא ,רעכיז
 סעּפע סיורא טעוװ רימ ייב ןוא סעיינ קינייוו ןוא סייווש ךס א ןייז

 -רעֿפליה זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .עכָאּפע ןא ןכַאמ טעװ סָאװ ,סנױזַא
 סלַא עימערּפ ַא רשֹּכ טנידרַאֿפ סָאװ ,ךוב ַא ןבירשעגנָא טָאה גניד
 ןלוֿפטנַאלַאט ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא ןוא ,לַאטיּפָאק דנַאב רעטרעֿפ
 ,ןעקנַאדעג ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ ןענייז ןָאטעילעֿפ ןדעי ןיימ ןיא .לקיטרַא

 עטסנרע רעקילדנעצ ןוֿפרעד ןכַאמ ןענָאק ןרָאסעֿפַארּפ עקיסיײלֿפ זַא
 יד ייב --- ייז ןוא ןָאטעילעֿפ םייב ךיא ביילב ףוס םוצ ןוא ,רעכיב
 -נַאג רעד ןיא בָאה ךיא .ךיא ןיב שטנעמ רענדָאמ ַא .רעכיב עטסנרע
 טשינ ,טשינ ןָאקרעד ןיילַא ךיא ןוא ןעקנַאדעג טײרּפשעצ טלעוו רעצ
 ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד טֿפָא .רעדניק עניימ טשינ ,ןעקנַאדעג עניימ
 ,ץכעלָאש ןטשרע םעד ּפָארַא טסייר וד :עלעביצ סטניג רעּפ יו ןיב
 וד ,רעטרעֿפ ַא ,רעטירד רעד ךָאנרעד ,ץכעלַאש רעטייווצ רעד טייג
 םוצ ,ןרעק םעד -- עטסקינייוועניא סָאד טסכוז ,טסלייש וד ,טסלייש
 רעטנוא לדמעה א ,ךעלדמעה רָאנ ןענייז סע זַא ,םיוא ךיז טזָאל ףוס
 .ַָאטשינ ןצנַאנ ןיא זיא ןרעק ןייק ,עטסקינייוװעניא ןייק ןוא לדמעה ַא
 עביל טימ ,טקידנערעֿפ קעדַאר טָאה ,סואוורַאּפ זיא שטנעמ ַאזַא טָא
 .ןילָאטש טימ וליֿפא : ןגָאז טלָאװ ךיא .תונמחר ןוא

 טנעָאנ ,טסילַאנָאיצאנרעטניא ןא ןעוועג טלָאמעד זיא ןיילַא קעדַאר
 "עג רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ןיקצָארט ןוא ןוװָאטרַאמ וצ
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 ענייז ןוֿפ קיטנַאק ןעוועג זיא'ס .ךיירטסע רַאֿפ עביל עסיורג ַא טַאה

 וליֿפַא טעװ רע זַא ,ןלַאֿפעצ לָאז ךיירטסע טשינ ליוו רֶע זַא ,דייר

 ,טנעמָאמ א ךיריצ ןיא ןעוועג זיא סע ןוא .גיז ריא טימ ןדירֿפוצ ןייז
 זיא קעדַאר זַא ,טכודעג ךיז טָאה ,ןיילַא רימ רָאנ טשינ ןוא ,רימ ןעוו

 יָאּפ עריא ןיא ךיירטסע רעלעיציֿפָא רעד ןֿפלעהוצטימ וויטקַא טיירג
 .לַאֿפוצ ַא יו טשינ רעמ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ .רענעלּפ עשיטיל
 ליו ךיא עכלעוו ,שינעגעגַאב רעטייווצ רעד וצ ךיא םוק ָאד רָאנ

 .ןלייצרעד ָאד
 עניַארקוא ןיא ןֿפַאש וצ ןַאלּפ ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה ךיירטסע

 ןוֿפ עניארקוא ןסײרוצּפָא גנוגעווַאב א ,דנַאלסור ןגעק גנוגעוװַאב ַא
 -קַאֿפ ,הכולמ עקידנעטשבלעז טשרמולּכ ַא ריא ןוֿפ ןֿפַאש ןוא דנַאלסור
 יּפָא יד ןקינײארַאֿפ רעדָא .ךיירטסע ןוֿפ טַארָאטקעטַארּפ ןרעטנוא שיט
 -יוא ןַא עדייב ןוֿפ ןֿפַאש ןוא עיצילַאגיחרזמ טימ עניַארקוא ענעסירעג
 םעד טימ .עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןיא הנידמ עמַאנַאט
 -לעוו ,טעטימָאק ןשיניארקוא ןא ןיוו ןיא ןֿפאשאב ךיירטסע טָאה ליצ
 יו ,ןטַארקַאמעד:-לשיצַאס עשינעטור עקינייא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רעכ
 יַארקוא רעקילָאמא רעד ןוֿפ רעוט עקינייא ןוֿפ ןוא (?) שטיוועקנַאטס
 -ַאב יו ,עניַארקוא-שיסור ןיא ץיצַאזינַאגרָא-.ד .ס ַא ,"אקליּפס , רעשינ
 יַאּפָארּפ ַא טריפעג טָאה טעטימָאק רעקיזָאד רעד .יקסוועינילעמ-קאס
 ענייז טקישעג ,רעניַארקוא ץענעגנַאֿפעג יד ןשיוװצ טריטיגַא ,עדנַאג
 עכעלנע ןא .ןטַאדלָאס יד ןטעברַאַאב ןרעגַאלןעגנַאֿפעג ןיא ןטנעגַא

 רעניזורג יד עגונב ייקרעט ןוא דנַאלשטייד טריֿפעג ןבָאה קיטילַאּפ
 יולמ עקידנעטשבלעז ַא ןֿפַאש טלָאװעג ןבָאה ייז .ןטַאדלָאס ענעגנַאֿפעג
 טגָאזעגוצ זַא ,ךיז טייטשרַאֿפ .טֿפַאשרעה רעשיקרעט רעטנוא עלהכ
 -שטייד ןוא ייקרעט ןוֿפ גיז ַא ייב .ןקילג עלא רעניזורג יד ןעמ טָאה
 טימ ייקרעט .ןעמוקַאב טשינ רָאג רעבָא רעניזורג יד ןטלָאװ דנַאל
 טָאה טעברַאעג ,טעטימָאק ןשיניזורג ַא ןֿפַאשַאב ןבָאה דנַאלשטיײיד
 לּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעניזורג ענעגנַאֿפעג יד ןשיווצ טעטימָאק רעד
 -ַאב ייז ןוֿפ ןֿפַאש ןעוועג זיא ליצ רעד .ןרעגַאל עשטייד יד ןיא ןוא
 ןטרָאד ןוא זאקוװַאק ןֿפױא ןרעוו טקישעגרעביא ןלָאז סָאװ ,ןענַאילַאט
 .יימרא רעשיסור רעד ןגעק ןֿפמעק ,ןקרעט יד טימ ןעמאזוצ ,ייז ןלָאז
 ואוו ,גנולײטּפַא ןֵא עירַאגלוב ןיא טַאהעג ךיוא טָאה טעטימָאק רעד
 .רעניזורג ענעֿפַאלטנַא לָאצ עסיורג א ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענייז סע
 ןעוועג טעטימַאק-רעניזורג םעד טָא ןוֿפ המשנ יד זיא לעצעיֿפָא טינ
 -נַאטסנָאק ןיא טבעלעג ,גירק ןרַאֿפ ךָאנ ,גנַאל ןיוש טָאה רע .סואוורַאּפ
 רעשיזױצנַארֿפ א ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע ואוו ,לָאּפָאניט
 רע .ןבעגעגסױרַא טָאה ײטרַאּפ עשיקרעטיגנוי יד םָאוו ,טֿפירשטיײצ
 ,קיטילָאּפ רעשיקרעטיגנוי רעד ןיא טלקיװרַאֿפ ױזַא ןטרָאד ךיז טָאה
 ירַאֿפ ןעמוקעגרָאֿפ סע זיא עיטַארקָאמעדילאיצַאס רעשטייד רעד זַא
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 טָאה גירק רעד ןעוו .טגערֿפעגנָא םעד ןגעוו םיא טָאה יז ןוא קיטכעד

 רעשטייד רעסייה ַא ,סנטשרע ,ןרָאװעג סואוורַאּפ זיא ,ןביױהעגנָא ךיז

 סָאד .ײטרַא רעשטייד רעד רַאֿפ טנַארעֿפיל א ,סנטייווצ ,טָאירטַאפ

 ערעדנא סָאד יו ענייא סָאד ןוא ,ןטייווצ םעד ןֿפלָאהעג טָאה עטשרע

 ירַאּפ טָאה גירק ןוֿפ טייצ רעד ןיא .טלעג ןכַאמ ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה

 .סעיצאלוקעּפס ענעדײשרַאֿפ ךרוד טלעג ןעמוס עסיורג טנידרַאֿפ סואוו

 -רעד ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאֿפעגּפָא סואוורַאּפ זיא לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןוֿפ

 טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא סואוורַאּפ .םלָאהקָאטש ןייק ךָאנ

 סלַא .(יײטרַא רעד טימ וליֿפַא ,טגָאז קעדַאר) גנוריגער רעשמייד רעד

 -רַאּפ בילוצ .יקצעינַאה טעבראעג ןסואוורַאּפ ייב טָאה רעטלעטשעגנָא

 -געּפָאק ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגסױרַא יקצעינַאה זיא ןטֿפעשעג סעסואוו

 וצ טנקָאנ רעייז ןענַאטשעג זיא קעדַאר זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא .ןעגַאה

 קעדַאר טָאה ןיקצעינַאה טימ .ןיקצעינַאה וצ יו ןסואוורַאּפ וצ ,ןדייב

 רעד ןיא ןעמַאזוצ טעבראעג ,19095 ןוֿפ קידנבױהנָא ,המחלמ רעד רַאֿפ

 אזָאר ןגעק עיציזָאּפָא רעד ןיא -- רעטעּפש ,ײטרַאּפ .ד-.ס רעשילוּפ

 טנעָאנ ןעוועג זיא קעדַאר םגה זַא ,ןקרעמַאב ליוו ךיא .גרובמעפקול

 -וקעּפס סעסואוורַאּפ וצ רעבָא רע טָאה ,ןדייב ייז טימ טעדניײרֿפַאב
 םוש ןייק לָאמ ןייק םינינע עלעיצרעמָאק ענייז וצ ללכב ןוא סעיצַאל
 -דנײרֿפ יד .טקידניזעג טשינ רע טָאה םעד ןיא ;טאהעג טשינ תוכייש
 .עכעלנעזרעּפ ןייר ַא ןעוועג זיא טֿפַאש

 יטנַאטסנָאק ןיא ייס טייצ רענעי ןיא סואוורַאּפ זיא ,טעז ריא יו

 ןוֿפ ןעגנוריגער יד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג דנַאלשטייד ןיא ייס ,לָאּפַאנ

 שיסור טנָאקעג טָאה רע יו ױזַא ןוא .ייקרעט רעד ןוֿפ ןוא דנַאלשטיײד
 ןוֿפ ךָאנ רעוט-.ד-.ס רעניזורג יד טימ ןעגנודניברַאֿפ טאהעג טָאה ןוא
 -רוברעטעּפ ןוֿפ דילגטימ א ןעוועג זיא רע ןעוו ,1908---1906 ןרָאי יד
 -קירוצ ןייז ךָאנ ןטַאמָאלּפיד עשטייד יד ןבָאה ,טַאר-רעטעברא רעג
 יַאּפ ןרַאֿפ ןטלַאהעג םיא ,1918 ןיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ ןעמוק
 .ןָאילַאטַאב ןשיניזורג םעד ןֿפַאשַאב וצ ןשטנעמ ןטסדנס

* 

 "נעמ א ,רעניארקוא רעגנוי א ךיריצ ןיא טייצ רענעי ןיא ןעוועג

 ,רעטַאװערטיכ ַא לסיב ַא .איזנעב ןעמָאנ ןטימ רעטעברא ןא ,קיוועש

 ןעוועג רע זיא םזיוועשנעמ םעד .גנוי רעשיטַאּפמיס 8 רעייז רעבַא

 -םיוועשנעמ יד ןעוועג רע זיא רעיירטעג ךָאנ רעבָא ,רָאג זיב יירטעג

 רעייפ ןיא ןייג וצ ןעוועג טיירג רע זיא ןווָאטרַאמ רַאֿפ .רעריֿפ עשיט
 ,רעטָאֿפ ַא וצ יוג ןניוצאב ךיז רע טָאה ןדָארלעסקַא וצ .רעסַאוװ ןיא ןוא

 ןיא .ןיבר ַא וצ יו ,דובּכח תארי טימ ןוא עביל רעטסערג רעד טימ

 טימ סעּפע ךיז טָאה ,לייצרעד ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןכָאװ רעכיריצ ענעי

250 



 -ַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה דניירֿפ ענייז סָאװ ,סנױזַא ןביױהעגנָא ןַאיזנעב

 ןביל ןייז ,טײקכעלרעײֿפ עטלַא ןייז ןרױלרַאֿפ יו ױזַא טָאה רע .ןענ

 רע ןוא .םינּפ ןייז ןטכױלַאב דימּת טָאה סָאװ ,לכיימש ןכעלדניירֿפ

 רע טמוק גנולצולּפ .געט עכעלטע ףיוא ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ טֿפָא טגעלֿפ

 ךיא ,טנוזעג טייז :עטנעָאנ ןוא עטנַאקַאב וצ ןייג וצ טכַאנרַאֿפ 8 ןיא

 .ןסערעד רימ טָאה ַאד ,ןיוו ןייק רָאֿפ ךיא --- ?ןיהואוו --- .קעװַא רַאֿפ

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא טציא ,ןיוו ןייק ןרָאֿפ ךיד ןעמ טזָאל ױזַא יו --

 ךיא -- ?םױרַא ןטרָאד ןוֿפ ןעמ טביירט ערעזדנוא ערעדנַא ןעוו ,גירק

 םעד ךָאנ .ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע ...םַאּפ ַא ןגָארקעג זיא סע יו בָאה

 ךרוד ,טעטימָאק רעשיניארקוא רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה

 ,(יקסָאכוטלָאשז -סיּפָארָאקס ,קושז) ץייווש רעד ןיא רעײטשרָאֿפ ענייז

 טָאה רע ."טעברַא , עשיניַארקוא ןָאט טקישענקעװא םיא סע טָאה

 -םיוא ,םירבחיייטרַאּפ ענייז טימ ןייז בשיימ ךיז וליֿפַא טַאהעג ארומ

 םיא ייז ןלעוו רעמָאט ,דניײרֿפ עטסטנעָאנ ענייז ןוֿפ גנוניימ יד ןרעה

 ןעוועג סע זיא ןדָארלעסקַא רַאֿפ .קנאדעג םעיינ ןייז ןוֿפ ןריֿפּפָארַא

 !ַאיזנעב רעזנוא ,איזנעב ,שטייטס :ּפאלק 8

 םעד ןבירטעגסױרַא טָאה ַארולטעּפ תעב ,רעטעּפש רָאי ריֿפ טימ

 טָאה עניַארקוא ןיא ןוא וועיק ןוֿפ יקסדַאּפָארָאקס ןאמטעה ןצרַאוװש

 -סקלָאֿפ ענעֿפורעג ױזַא יד טלעטשעגנייא טייצ רעצרוק ַא ףיוא ךיז |

 ,עירָאטקעריד רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד ,ָאקנעשטיניוו טָאה ,קילבוּפער

 ַא טכַאמעג לָאמ ןייא ,רעטסינימ-רעימערּפ רעד ,יקסווָאכעשמ ןוא

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טימ גנוציז-טכַאנ

 ןוא ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ץַאלַאּפ סָאקנעשטשערעט ןיא

 ַא טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוציז רעד ףיוא טרַאוװעג בָאה

 טימ ןוא .םורַא ךימ טמענ ןעמ יו גנילצולּפ ךיא ליֿפ ,גנוקיטעּפשרַאֿפ

 ךיא .ןשוק ןָא ךימ ןעמ טבייה ,"וקיטַארב ,טומ ,יט, :רעטרעוװ יד

 ,םינּפ ןכעלײרֿפ ןייז טימ איזנעב רעכיריצ רעד !ַאיזנעב --- קוק ַא וט

 רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל .גירק-טלעוו ןרַאֿפ טנעקעג םיא בָאה ךיא יו

 רַאטערקעפ-טּפױה טשינ רועיש ,עלעטש ץעסיורג ַא טציא טמענרַאֿפ

 -עג רעבָא ,ןסקַאוװעגסיױא קיטסייג זיא רע .םוירעטסינימ-ןרעפיוא םייב

 ,טייקערטיכ יד .תומימּת עקילָאמַא ןייז ןרױלרַאֿפ ,ןסיברַאֿפ ןרָאװ

 טציא טָאה ,טקרעמַאב לסיב ַא םיא ייב לָאמ עלַא ךיז טָאה עכלעוו

 -עג זיא סָאװ ,העש רעבלַאה רעד ןיא .קראטש וצ טצרַאמשעגסױרַא

 "רעד רימ טָאה רע .טדערעג ךס ַא רימ ןבָאה ,גנוציז רעד זיב ןבילב

 -עגסיוא זיא רע ,טגָאזעג בָאה ךיא .טלייצרעד םיא בָאה ךיא ,טלייצ

 -רַאֿפ רע סָאװ ,עלעטש רעד וצ זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה ךָאד ,ןסקַאװ

 ןייק רעכָא ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא .ןסקַאוװרעד טינ רע זיא ,טמענ

 עיינ ,ענעצס רעד ןוֿפ ּפָארַא ןענייז עטלַא יד .טגערֿפעג טינ תוישק

 -כיט לסיב ַא ןעוועג שטנעמ 8 זיא ןוא ,קיניײװ ןעוועג ןענייז ןטֿפערק
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 סנגיובנלע טַאהעג וצרעד ךָאנ רע טָאה ןוא ,רענעגייא ןַא ןוא קיט
 טָאח ,ןּפוטשרעטנוא ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ענעגייא ןוא ,ךיז ןּפוטש ףיוא
 לָאמַא ךיז ןלעוװו רעשרָאֿפעטכישעג יד ...ןייגרעד טייוו טנָאקעג רע
 -ונרַאֿפ 1921--1917 ןיא ןבָאה סע ןשטנעמ עניילק עכלעוו ,ןרעדנואוו
 ךיוא גנירעה א זיא ,שיֿפ ןייק ָאטשינ זיא סע זא .סעלעטש עסיורג ןעמ
 ןטשינ טימ ןטשינרָאג ןלַאֿפעגנירַא ןענייז עטכישעג רעד ןיא .שיֿפ ַא
 ןבילקעגרעביא טשינ ןעמ טָאה טּפיוהרעביא .(לשטל ,יקסרַאדָאלָאוװ)
 -ניא ןיא םערָא רעייז ןעוועג זיא עכלעוו ,ענישרקוא ןיא ןשטנעמ ןייק
 טלָאמעד זיא סָאװ ,ךַאז ַא טגָאמרַאֿפ טָאה איזנעב .תוחוּכ עטנעגילעט
 -נַארֿפ לסיב 8 ךיוא ןוא שטייד טנַאקעג טָאה רע .רעייט רעייז ןעוועג
 8 ןעוועג טלָאמעד סע זיא םוירעטסינימ ןשידנעלסיוא ןיא .שיזיוצ
 ,סע טסייה .דנַאלסיױא ןיא ןרָאי ךס ַא טבעלעג טָאה רע .ךַאז ערעייט
 ןוא קיטילָאּפ עשיאעּפָאריײיא יד ,"ץעּפָאריײא ןענעק, ףרַאד רע זַא
 .ןכַארּפש

 ןענייז רעניארקוא יד ןגעק .םישדח ריֿפ-יירד קעוא ןענייז סע
 ןענייז ןַארולטעּפ ייב .ײמרַא רעטיור רעד טימ סעקיועשלָאב יד סױרַא
 לסיב 8 ןעוועג זיא ןַאמַאטא רעדעי .ןילּפיצסיד ןָא סענַאזיטרַאּפ ןעוועג

 ַא יו טשינ רעמ טֿפָא ,טידנַאב ַא רעמ ךָאנ ןוא רענָאיצולָאװער ַא
 ןבָאה ןענַאמַאטַא יד טינ .ןעוועג טשינ זיא ןילּפיצסיד ןייק .טידנַאב
 -רַאֿפ רָאנ ,ןארולטעּפ ןוֿפ עדנַאמַאק-רעביוא רעד ןבעגעגרעטנוא ךיז
 עדליוו יד ףיוא רעגניֿפ יד ךרוד ןקוק טזומעג טָאה ארולטעּפ : טרעק
 ןבילבעג רע טלָאװ עציטש רעייז ןָא לייוו ,ןענַאמַאטא יד ןוֿפ םישעמ
 .ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה

 .עיכרַאנַא יד ,ןדיי ףיוא ןעמַארנָאּפ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 ןַארולטעּפ ןבײרטוצסױרַא יימרַא רעטיור רעד רַאֿפ טכייל ןרָאװעג זיא
 --- ווָארוקסָארּפ ןיא רָאנ ןבילבעג זיא רע .עניארקוא ץנַאג ןוֿפ טעמּכ
 קרַאמש טינ טלָאמעד ןעוועג ךיוא זיא יימרא עטיור יד .טנגעג רעציניוו
 -רַאּפ עטריזילארָאמעד רעניארקוא יד ןגעקטנַא רעכבָא .טריזינַאגרָא
 ןוא ןגָאלש ךיז יוו רעסעב ןעוועבַאר טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןענַאזימ
 ,אנוש םוצ ןייגרעביא ןוא ןטַאררַאֿפ וצ טיירג ןעוועג קידנעטש ןענייז
 -לָאב יד .טײקטריזינַאגרָא ןוֿפ רעטסומ 8 ןעוועג יימרא עטיור יד זיא
 .ענישרקוא ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןרָאװעג ןענייז סעקיוועש

 ןגעגַאב ןוא וועיק ןיא סָאג ןֿפױא ,1919 רעמוז ,לָאמַא ךיא ייג
 רע ?ןארולטעּפ טימ קעװַא טינ וטסיב ,רעהַא וטסמוק יוװ .ןַאיזנעב
 ,קעװא ָאי .ןענַאטשרַאֿפ קינייו בָאה ךיא ןוא טדערעג ךס ַא טָאה
 יע וו ַָא ס רעד ןיא טעברא ןוא וועיק ןיא רע זיא טציא רעבָא ,קעווא טינ
 -ַאטשרַאֿפ נָאה ךיא ."ַאטסָארקוא  רוטנעגַאךֿפַארנעלעט רעשיט
 סעקיװעשלָאב יד ןוא ןטיבעג טשינ רע טָאה ןּפיצנירּפ ענייז זַא ,ןענ

28 



 "עג זיא רע רעדעווטנע ?ןעד סָאװ ,אלא .רעירֿפ יו ,טנייֿפ רע טָאה

 ,טניול סע ביוא ,ךיוא אנוש םעד ןעניד ןָאק ןוא "שיטקַארּפ, ןרָאװ
 .ןַארולטעּפ רַאֿפ טעברא טייהרעליטש ָאד טוט רע רעדָא

 ןענייז סעקיוװעשלָאב יד .םישדח עכעלטע קעװַא ןענייז רעדיוו
 ךיא ןעייל .ןײרַא ןענייז סעצניקינעד יד .עניארקוא רעד ןוֿפ סױרַא
 סָאװ ,ןָאלַאב-טֿפול ַא :עמַארגעלעט א גנוטייצ רעשיסור ַא ןיא לָאמַא
 ייווצ יד ןוא ,ןלַאֿפעגּפָארַא זיא ,ןילרעב ןייק עציניוו ןוֿפ ןגױלֿפעג זיא
 עג טעגרהעג ןענייז ,ןטַאמָאלּפיד עשירולטעּפ עקיטכיוו ,ןרישזַאסַאּפ
 רעטייווצ רעד ,דמערֿפ ןעוועג רימ זיא םענייא ןוֿפ ןעמָאנ רעד .ןרָאװ
 טכַארט ,טקידנעעג טָאה לשטנעמ רעד יוװ טָא .איזנעב ןעוועג זיא
 ןענייז סעקיװעשלָאב יד ,םישדח ףניֿפ-ריֿפ קעווא רעדיוו ןעייג .ךיא
 ןטרָאג ןשירַאטעלָארּפ ןיא לָאמַא טימ ףערט ךיא ןוא וועיק ןיא רעדיוו
 ץעצנַאג יד יצ ,םיתמה תיחּת ןענַאטשעגֿפױא טפיב וד ...ןאיזנעב
 רָאנ ,טשינ סע זיא ןגיל ןייק --- ? ןגיל 8 זיא ןאלּפָארע ןטימ השעמ
 .טעװעטַארעג ךיז בָאה ךיא

 טָאה טציא רָאנ .רָאלק ץנַאג טינ ןזיוועגסיוא רימ טָאה השעמ יד
 ,ןטלּפָארע ןוֿפ ץנַאג סױרַא זיא רֶע סָאװ ,סָאד טינ טריסערעטניא ךימ
 רימ טָאה רע .ןסָאשרעד טינ םיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ -- רָאנ
 -ינעד ןוֿפ עניַארקוא ןעמונעגּפָא טָאה ײמרַא עטיור יד תעב :טגָאזעג
 -סערַא ןטרָאד ךימ ןעמ טָאה ,רימָאטישז ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,ןעניק
 יד ,עטנַאקַאב עטלַא בָאה ךיא ,טסייוו וד .ןטלַאהעג לסיב ַא ,טריט
 ,זנוא טימ ןעוועג טשרָאקַא ךָאד ןענייז עניַארקוא ןוֿפ רעריֿפ עקיטנייה
 ןוא ,טײרֿפַאב ךימ ןעמ טָאה .סעצווָארולטעּפ עצנַאג רעדָא עבלַאה
 ,סע טסייה ,וד טסיב -- .טכַאמ-ןטעוװָאס רעד רַאֿפ טציא טעברַא ךיא
 -עגרעבירַא -- ?לָאמ ןטסלֿפיװ םוצ ?ןֿפַאלעגרעבירַא לָאמַא רעדיוו
 טייצ רעד טימ ןענעכער ךָאד ךיז זומ'מ ,הלילח .רֶע טגערֿפ --- ? ןֿפָאל
 ןוא ןָאק ןעמ יו ,ןעײרדסױרַא ךיז זומ'מ ןוא ,ןדנעטשמוא יד טימ ןוא
 זיא רעוו ,קֿפס ַא ןבילבעג רימ ייב זיא רעדיוו ןוא . .. ןָאק ןעמ ואוו
 ,םעד ןעניד וצ טיירג קידנעטש ,טסירעירַאק ַא ,שטנעמ רעקיזַאד רעד
 יילרעלא ןָא טוט סָאװ ,רעקיטילַאּפ רערטיכ א רעדָא ,רעמ טלָאצ סָאװ
 .טָאג ןייא סעקסַאמ עלַא רעטנוא טניד ןוא סעקסַאמ

 לסיב שּפיה 8 ןעוועג סָאיזנעב עכלעזַא ןענייז טייצ רענעי ןיא
 ,לשמל) דנַאלסור ןוֿפ ןלייט ערעדנא עלא ןיא ייס ,עניארקוא ןיא ייס
 ךיריצ ןיא םיא טנגעגַאב ,רעטעברַא ןַא ,ווָאיליסיק ץעוװַאנַאכעלּפ רעד
 .(וועיק ןיא ןוא

 רעייט רעייז ןבילבעג רימ זיא סָאװ ,םענייא ךָאנ ןגעו טציא ןוא
 רימ זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז .אירט רעניזורג רעד זיא סָאד .ביל ןוא
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 .ןעמָאנ רערענָאיצולָאװער ןייז רָאנ ןעוועג זיא אירט .טנַאקַאב טשינ

 ןשיגרענע ,ןקידנענערב ַא טימ ,רעקרַאטש 8 ,רענייש א ,רעכיוה א

 ייברעד ,וצרעד טסירוטנַאװַא ןַא ןוֿפ עטָאנ א טימ ,טנעמארעּפמעט
 דילגטימ א ןעוועג רע זיא סילֿפיט ןיא .לדיימ גנוי ַא יו לַאטנעמיטנעס
 זיא רע .יירעקורד רעמייהעג א ןיא רעצעז ַא ןוא עּפורג-סֿפמַאק ַא ןוֿפ
 ,טגָאזעג רימ ןבָאה רעניזורג עטנַאקַאב .טעָאּפ רעלוֿפטנעלַאט 8 ןעוועג

 טייצ רעד ןיא .ןעגנוזעג ןרעוו ןוא טײרּפשרַאֿפ ןענייז רעדיל ענייז זַא

 םעד ןוֿפ ףליהעג 8 ןעוועג רע זיא עיסרעּפ ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ

 -ָאװער רענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,םערֿפעי רענָאיצולָאװער ןשינעמרַא

 טעגרהעג זיא םערֿפעי תעב .עלָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפשעג עיצול

 ןעמוקעג זיא רע .ןֿפױלטנַא וצ ןבעגעגנייא ןאירט ךיז טָאה ןרָאװעג
 .ריביס ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןוא טריטסערַא טרָאד זיא ,דנַאלסור ןיא
 ךרוד סוֿפוצ סגעוו קיטש סיורג ַא ,ןֿפָאלטנַא רע זיא ריביס ןטייוו ןוֿפ
 .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא םזינַאגרָא ןייז .רעדלעוו יד ןוא אגייט רעד
 סָאװ ,רוטַאנ רעקידעבעל ןייז ייב .טרירעגנָא ןרָאװעג ןענייז ןעגנול יד
 ,סערוטנאװא ערענָאיצולָאװער ענעדײשרַאֿפ וצ דנַאנַאכָאנ םיא טיצ
 ןיא ןזָאלצרעכיא םיא ךעלגעממוא רַאֿפ ןענוֿפעג םירבח יד ןבָאה
 ןרָאֿפעגרעבירַא זיא רע ןוא ,עיצקאער ןוֿפ טייצ רעד ןיא דנַאלסור
 -נָא ןיא ןוא ,ןיוו ןייק ךָאנרעד ,ןילרעב ןייק רעירֿפ -- דנַאלסיוא ןייק
 רעד ןוֿפ דניק 8 ןעוועג זיא סָאד .ךיריצ ןייק המחלמ רעד ןוֿפ ביוה
 ןיא ןענוֿפעג טָאה רע סָאװ טײהײרֿפ יד .םזַאיזוטנע טימ לוֿפ רוטַאנ
 םיא ןבָאה רעקרַאטש ךָאנ .טשאררעביא קרַאטש םיא טָאה ץּפָאריײא
 ,רעריֿפ עשיטסילַאיצַאס עסיורג יד טימ ןשינעגעגַאב יד טשאררעביא
 ןעוו .טנגוי רעטסעירֿפ רעד ןוֿפ טרעטעגרַאֿפ טָאה רע ןעמענ סנעמעוו

 אירט רעסיורג רעד טָאה ,ןיקסטוַאק וצ טכארבענ םיא טָאה רבח ַא

 -ונעג םיא טָאה ןוא ליד ןוֿפ ןיקסטוַאק ןקישטניילק םעד ןבױהעגֿפױא
 םיא רע טלָאװ ,רָאה א ךָאנ זַא ױזַא ,סמערָא ענייז ןיא ןקיטש ןעמ
 סאירט ןוֿפ טיײרֿפַאב ךיז טָאה יקסטוַאק זַא .טקיטשרעד טושּפ טאהעג
 זיא סָאװ ,טגערֿפעג טרעדנואוורַאֿפ ןוז רעגנוי סיקסטואק טָאה ,סמערַא
 -עביילברעביא ןַא :טרעֿפמנעעג טָאה רעטלא רעד ןוא ,סנױזַא סָאד

 . .. םזינומָאק ןטלַארוא ןוֿפ שינ

 -סגנַאנמוא עכעלטע רָאנ ,טנָאקעג טינ שטייד ןייק טָאה אירט
 יד רעבָא ,שימַאק רעייז טדערעגסיורא ךיוא רע טָאה יד ןוא ,רעטרעוו
 רעביא קידנרָאֿפ .ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה ןריטיגַא וצ טֿפַאשנדיײיל
 : ןרָאטקודנָאק יד וצ ןדנעוו ךיז רע טגעלֿפ ,יײװמַארט ןיא ,ןסַאג רעניוו
 טגעלֿפ ,"ןיינ, ןרעֿפטנע טגעלֿפ רענייא זַא ןוא ? טסילַאיצַאס וד ---
 טגעלֿפ םינּפ ןייז ףיוא ןוא ! "טכינ טוג ,טכינ טסילַאיצָאס, : ןגָאז אירט
 -נָאק םעד ,ךַארּפש יד טינ טציזאב רע סָאװ ,סורדרַאֿפ 8 ןסיגעצ ךיז
 ,טסילַאיצָאפ א ןרעוו ףרַאד רע זַא ,ןגייצרעביא וצ רָאטקוד
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 יקסנילּפַאק לכימ לארשי ןנעוו ןעגנורענירעד

 ("טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ןרָאטַאקָאװָארּפ. עירעס רעד ןוֿפ)

1 

 .גרוברעטעּפ ןיא טכַארברַאֿפ ךיא בָאה 1909 רָאי ןוֿפ גנילירֿפ םעד

 -ֿפױא טָאה וועצרוב רימידַאלוװ יו ,םעדכָאנ גנַאל טינ ןעוועג זיא סָאר

 ךָאנ -- טנייה .ּתעזַא הנוי ןוֿפ עיצַאקָאװָארּפ עכעלרעדיוש יד טקעדעג

 ןקידלַאװג ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשוצרָאֿפ רעווש ךיז זיא ןרָאי ליֿפ ױזַא

 ןוֿפ ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד ןיא טכַאמעגנָא טָאה השעמ יד םשור

 -טימ ערעייז ןוא ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד רַאֿפ .טייצ רענעי

 -םַאטַאק עתמא ןא ןעוועג םע זיא ץנעגילעטניא רעד ןשיווצ רעליֿפ

 סָאד ףיוא ןגיּפשעגנָא ,עיצולָאװער יד טכעװשרַאֿפ טָאה'מ .עֿפָארט

 ףָארטש-טיוט רענעגנולעג רעד ,טסייה יו .עטסרעייט ןוא עטסקילייה

 סע עכלעוו ןוֿפ ,ןטקַא עשיטסירָארעט עסיורג עכעלנע ןוא ןעװעלּפ ףיוא

 ,טולב סָאד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סע ןוא םעטָא םעד טּפָאכרַאֿפ טָאה

 עטֿפױקרַאֿפ א ,רָאטַאקָאװָארּפ א ןוֿפ ןרָאװעג טריזינַאגרָא רָאג ןענייז

 הדובע יד ןָאטעג טָאה סָאװ ,"רעטנַאקַאבמוא רעסיורג רעד, ...? המשנ

 ןבָאה עטייוו ןוא עטנעַאנ ןוא ,רָארעט ןטיור ןוֿפ םישדקה שדוק ןיא

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה -- טָאג ןבלַאה ַא יו ,טרעדנואווַאב םיא

 -רַאװש רעד ןוֿפ לכיה ןרעטצניֿפ ןיא טסניד עטסקידריוומוא יד ןָאטעג

 סָאװ ,רע . ..עקנַארכָא רעשירַאצ רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא -- האמוט רעצ

 ןסיורג ַא ףיוא טיילעגנוי עטרעטסײגַאב טקישעג טנַאה ןייא טימ טָאה

 טקישעג טנַאה רערעדנַא רעד טימ ייז טָאה ,וטֿפױא ןרענָאיצולָאװער

 ןביולג םעדכָאנ ןעמ לָאז ןעמעוו ... הילּת רעד ףיוא

 רעד ןוֿפ שינעטער עסיורג סָאד ןעור טזָאלעג טשינ טָאה סע

 :טייקדנילב ענעגייא יד טקינײּפעג טָאה סע .המשנ רעכעלשטנעמ

 ווא ןעוועג ךָאד ןענייז סע ? טקרעמַאב טינ רעירֿפ סע ןעמ טָאה יו

 "עג ,ןזיװעגנָא לָאמ ןייא טינ ןעמ טָאה טייז רעד ןוֿפ .םינמיס ליֿפ

 זַא ןייז ךָאד ןעק ,ןטכענ דנילב ןעוועג זיא ןעמ זַא ןוא ...טנרָאװ

 -רַאֿפ ןעמ טָאה ָאד ; ןגרָאמ דנילב ןייז טעוו'מ ןוא טנייה דנילב זיא'מ

 ,טעברַא עצנַאג יד טרעוו זיא סָאװ ...סיֿפ יד רעטנוא ןדָאב םעד ןרָאל

 -טרַאּפעדײײצילַאּפ םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג עריא םידעֿפ עלַא זַא דלַאביװ

 ...1טנעמ

 םשור רעד זיא ןטסידנוב ןוא ןטַארקָאמעדילַאיצַאס עשיסור יד ייב |

 גנוקעדֿפיוא סוועצרוב ןיא ןבָאה רימ ,אברדא .סיורג ױזַא ןעוועג טינ

 .ןרע-סע יד ןוֿפ קיטקַאט רעד ןגעק זייװַאב ןרָאלק ןקירעביא ןַא ןענוֿפעג

 ךעלגעמ ןענייז ןעגנוניישרעד עקירעיורט עכלעזַא : טגָאזעג ןבָאה רימ

 ןאוו ,עיצַאריּפסנָאק רעֿפיט ןוא רָארעט ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעד ןיא רָאנ

 ענלצנייא ואוו ,טייקילייה ןוֿפ ןקלָאװ א ןיא טליהץגנייא זיא ץלַא
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 רעכעה ןעייטש ןוא סעקינװוָאװדעמַאל ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש ןשטנעמ
 שינרעטצניֿפ רעקילייה ןיא .טכַאדרַאֿפ ןדעי ןוֿפ רעכעה ,לָארטנַאק ןוֿפ
 ןטערט סע ואוו ,רעבָא ןטרָאד .םישעמ עסואימ יד ןטלַאהַאב ןעמ ןעק
 רעדעי ;רענעֿפָא ןוא רעטיירב ךס ַא גנוגעווַאב יד זיא ,ןסַאמ סױרַא
 א ךיז ןעק ,ןגיױא רעטרעדנוה רעטנוא ךיז טניֿפעג רעוט רעקיצנייא
 ,ןסקַאװסױא טינ טיירב ױזַא יז ןעק ,ןטלַאה טינ גנַאל ץיצַאקָאװָארּפ
 קרַאטש ךיוא זדנוא ףעזַא השעמ יד טָאה ךָאד .ןדָאש טינ קרַאטש ױזַא
 ,ףעזא רעסיורג רעקיצנייא ןייק ןעוועג טינ זיא זדנוא ייב .ןכָארבעג
 8 ןרָאװעג טקעדעגֿפױא ןענייז ךעלֿפעזַא עלעטימ ןוא עניילק רעבָא
 -ָארּפ זדנוא ןבָאה טעברא-ןסאמ ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ייב .לסיב עשּפיה
 רעבָא ,ןרע-סע יד יוװ ,ןדָאש קרַאטש ױזַא טנעקעג טינ ןרָאטַאקָאװ
 רעשיטאכעלאב-בלַאה רעטיירב רעד ןוא .גונעג ייז ןבָאה טדָאשעג
 עקיטיונ יד ןבעגעג זדנוא רע טָאה 1906 ןוא 1909 ןיא סָאװ ,םלוע
 -ץגנָא רע טָאה טציא ןוא ,עציטש ןוא ליֿפעגטימ ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא
 םלוע רעטיירב רעד טָא -- ,ןקור םעד זדנוא ןזייוו ,ןטערטּפָא ןביוה
 לָאמַא טימ טָאה רעֿפױלטנַא עקיטנייה ןוא רעֿפױלטימ עקיטכענ ןוֿפ
 ןדלעה יד ,ןענייז ייז רעוו ,טעז ריא : גנוקיטכעראב ַא ךיז רַאֿפ ןענוֿפעג
 ...סֿפעזַא ?עיצולָאװער רעד ןוֿפ

 -נײרַא טָאה ףעזַא-השעמ יד סָאװ ,ןעוועג זיא ץלַא ןוֿפ רעגרע רעבָא
 ןעייטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןיא שינעלמוטעצ עקידארומ ַא ןגָארטעג
 ;ערעדנא יד ענייא ןעיורטעג וצ טרעהעגפיוא טָאה'מ .קינייװעניא
 ,ןרעיול ,ןרעדנַא ןכָאנ ןריּפשכָאנ ,ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה רענייא רעדעי
 ןעוו ,1905 ןיא ןעשעג ךַאז אזַא טלָאװ .עיצַאקָאװָארּפ םוטעמוא ןכוז
 רשֿפא םע טלָאװ ,טקנוּפ-ךיױה ןֿפױא ןענַאטשעג זיא ץעיצולָאװער יד
 יז טלָאװ גנונעוואב עקיכָאק יד סָאװ ,עגר עצרוק ןייא זיולב ןעוועג
 -ץעצ ןעוועג זיא גנוגעווַאב יד תעב ,1909 ןיא .ןסעגרַאֿפ ןכַאמ דלַאב
 יד טָאה -- טשיױטנַא ץנעגילעטניא יד ,טקיטשרעד ןסַאמ יד ,ןכָארב
 -ַאֿפעג יד ןטַארטעגוצ ,ןברוח םעד טקידנערַאֿפ יו ױזַא ףעזַא-השעמ
 .עיצולָאװער ענעל

 טכַאדרַאֿפ ןקיטייזנגעק ןוא יורטוצמוא םעד ןרעסערגרַאֿפ וצ ןוא
 ייב ,שטנעמ רעקיזָאד רעד .אֿפונ וועצרוב ןֿפלָאהעגוצ קרַאטש טָאה
 ןיפ 8 ןעוװעג גנַאלךרָאי זיא ןרָאטַאקָאװָארּפ ןריּפשסױא ןעמעוו
 מינ רענייק ןעק סָאד ,ןטסנידרַאֿפ עסיורג ענייז סיוועג טָאה ,תעגושמ
 רעסיורג 8 ןעוועג זיא רע זא ,ןסעגרַאֿפ טינ רעבָא ףרַאד'מ .ןענעקייל
 -עג רֶע טָאה ץלַא רַאֿפ רעקינייוװ ןוא ,םכח רעניילק ַא ןוא רעמירַאב
 -- עבַאגֿפױא ןייז רַאֿפ ץלַא יו רעקיטיונ ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד טנעק
 ,טשרָאֿפעגסױא טוג גנוקידלושַאב ַא ךָאנ טָאה רע רעדייא .ןגייווש
 ןגעוו ןיוש רע טָאה ,טייקרעכיז א ןרָאװעג זיא טכַאדרַאֿפ א ןוֿפ רעדייא

202 



 טציא טָאה רע זַא ,טמירַאב ךיז ,עטייוו ןוא עטנעָאנ טימ טדערעג םעד
 ...ליורג ַא זיא סָאװ ,טכעה ַא טּפַאכעג

 ןבעגעג וליֿפַא לָאמ ןייא טינ רע טָאה ,רעטעּפש ןוא 1909 ןיא
 טכַארבעג טָאה סָאד .עסערּפ רעד ןיא ץעיצַאמרָאֿפניא ענעקשברעד-טינ
 -סױרַא ךָאנרעד ךיז ןבָאה ןעגנוקעדֿפוא עץנייז ןוֿפ עקינייא זַא ,וצרעד
 רַאֿפ ןרעדױלּפסױא ןייז טימ רע טָאה ערעדנַא ןיא .תועט א רַאֿפ ןזיוועג
 רעדָא ןֿפױלטנַא ןלָאז עטקידלושַאב יד זַא ,וצרעד טכַארבעג ,טייצ רעד
 רע .דלוש רעייז ןוֿפ ןרוּפש יד ןשיװעצּפָא ןעלטימ ןעמעננָא ןלָאז ייז

 -כָאנ ןגעלֿפ סָאװ ,ןענָאיּפש ענעגייא ,רעקוקסיוא ענייז טאהעג טָאה

 ןגעלֿפ ייז .דשח ַא ןֿפרָאװעג טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,ענעי ןרינָאיּפש

 ,טציירעצ יוװ ,ןשרָאֿפסױא ןֿפלָאהעג ױזַא טינ ,םומעמוא זָאנ יד ןקור

 -טרעּפמולעגמוא רעבָארג רעייז טימ ןוא ,עקידלושמוא טקידיײלַאב
 ... ךייא ףיוא ןקוק רימ !ךיז טיה :עקידלוש יד טנרָאװעג טייק

 -ץרקעס עגנוי עּפורג ַא טימ טלגנירעגמורַא ךיז טָאה וועצרוב
 רעייז טכוזעג ןבָאה עלַא ;עדָאמ רעד ןיא ןיירַא ןענייז עכלעוו ,ןרַאט
 ריא טייג ןעמעוו :טגערֿפעגסױא ייז טייהרעליטש ,טֿפַאשטנַאקַאב
 ַא ןטלאה ןעק ךיא ...ןגָאז ךָאד ריא טגעמ רימ ?ןגָאלקרַאֿפ טציא
 ןוא םינּפ ןקידתודוס ַא טכַאמעג ןבָאה ןרַאטערקעס יד ןוא ...דוס

 ...ןשינערעהוצנַא רעלוּפאק ןבעגעג

 קינייוו טינ ןדָאטעמ-סגנושרָאֿפסױא סוועצרוב ןגעוװ זיא רעטעּפש
 ןענַאטשעג 1912-1909 ןיִא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רַאֿפ .ןרָאװעג ןבירשעג
 ןָא בױהנָא ןוֿפ סע זיא ,גנוגעווַאב רערענַאיצולָאװער רעד וצ טנעַאנ
 טלָאװ ןרע-סע יד ןוֿפ טעטימָאק לַארטנעצ רעד ןעוו .ןעוועג טינ דוס ןייק
 ןוא רעכיג םיא רע טלָאװ ,ןטײקכַאװש סוועצרוב טנעקעג טוג וצ םינ
 רַאֿפ .רעירֿפ ןרָאװעג טקעדעגֿפױא טלָאװ ףעזַא ןוא ,טביולגעג רערעמ
 קרַאטש טָאה ןעמ .עדנעגעל 8 ןעוועג וועצרוב זיא םלוע ןטיירב םעד

 ענייז ןוֿפ טסואוועג טינ רעבָא טָאה'מ ,תולעמ ענייז ןבירטרעביא

 .ןטייקכאוװש

 םענעי ןיא ןעמ טָאה ןזיירק עכעלטֿפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ ןיא
 .עיצַאקָאװַארּפ ןגעוו יו טדערעג טינ ליֿפ ױזַא ךאז ןייק ןגעוו גנילירֿפ
 -עצ ןבָאה ןוא זירַאּפ ןוֿפ ןטנעדוטס עשידיא ןעמוקעג ןענייז יַאמ ןיא

 יז .סעיצאקָאװָארּפ עסיורג ץיינ ןקעדֿפױא טייג וועצרוב זא ,ןעגנולק
 א טימ טנַאקַאב זיא רענייא .ןשטנעמ ערעכיז ןוֿפ טרעהעג סע ןבָאה
 רערעדנַא ןֵא .טבילרַאֿפ ריא ןיא זיא רַאטערקעפ סוועצרוב סָאוװ ,לדיימ

 טָאה רעטירד ַא ןוא ראטערקעפ ַא סוועצרוב ןוֿפ רבח-לוש א זיא

 ןבָאה ןטנעדוטס יד .ןיילַא ןוועצרוב טימ ןֿפערט וצ ךיז היכז יד טאהעג

 ךעלטנגייא זַא ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ,טלעטשרַאֿפ בלאה טדערעג

 יסױרַא טינ לייוורעד סָאד ןרָאט ייז טינ רעמ ,ץלַא ןיוש ייז ןסייוו
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 ײמָאק-לארטנעצ ןיא ז8 ,טעדוסעג ךיז ןעמ טָאה ערעדנא ןשיווצ .ןגָאז
 רעסיורג ַא ןענַארַאֿפ זיא םיברוקמ ענייז ןשיווצ רעדָא "דנוב, ןוֿפ טעט
 ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא ןטסידנוב יד .טינש סֿפץעזַא ןוֿפ רָאטאקַאװַארּפ
 ךָאד ןוא ..."דנוב , םייב טינ רעבָא ,ָאי םוטעמוא :ןביולג טלָאװעג טינ
 טָאה'מ ? ןייז סע ןעק רעוו : ךיז םורַא ןכוז ןעמונעג רענייא רעדעי טָאה
 -ץגנָא טָאה'מ .םירבח טימ ןלייט ךיז תודוס דוסב ןוא ןֿפערט טוואורּפעג
 ךיז רענייא טָאה רעטיצ ןכעלרעניא ןַא טימ .ןעמענ עסיורג רָאג ןֿפור
 -נייא זיא רימ תעגושמ ַא רַאֿפ סָאװ ,רעה : ןרעדנַא ןרַאֿפ ןעוועג הדומ
 וליֿפַא רָאט ךיא זַא ,ךעלגעממוא זיא סָאד ז8 ,סייוו ךיא ...ןלאֿפעג
 ךיז טרעלק סע זא ןָאט ךיא לָאז סָאװ רָאנ ;םעד ןגעוו ןרעלק טינ
 ..?טרָאֿפ

 ןעמעלא ןעוועג דשוח טסָאה וד :ליֿפעג ךעלנייּפ 8 ןעוועג זיא סָאד
 ,טכודעג ךיז טָאה סע .דשוח ךיד ןענייז עלַא זַא ,טליֿפעג טסָאה ןוא
 עג ַא ןוא קרַאק ןרָאֿפ ןּפַאכנָא רעצעמע ךיד טעוװ לָאמַא טימ זַא
 ,ךיז רעֿפטנערַאֿפ יג ןוא ...!רָאטַאקָאװָארּפ ַא טסיב :ןַאט יירש
 ןיא ןענוֿפעג ינוי ןיא ךיא בָאה גנומיטש עקיבלעז יד .טינ זַא ,זייוװַאב
 ווירב עטַאוװירּפ ןעמוקאב ןיוש ןעמ טָאה ןטרָאד : קסנימ ןיא ןוא ענליוו
 .ןעגנַאלק "ערעכיז, עקיבלעז יד טימ גרוברעטעּפ ןוֿפ

 -עג ,טעטימָאק-לארטנעצ ןוֿפ טנעגַא ןא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא
 ןיא ןעמענוצלײטנָא ,ןעגנוציז ערעטיירב עלַא ףיוא ןייז וצ טכער טַאה
 קסנימ ןיא זיא ילוי בלַאה םורַא .ןעמיטשּפָא ןיא טינ רעבָא ,ןטאבעד יד
 טָאה ןעמ סָאװ ןגעוו ,טוג טינ קנעדעג ךיא .ק .צ ןוֿפ גנוציז ַא ןעוועג
 רעדילגטימ רָאּפ ַא ךיז ןבָאה הקסֿפה ןוֿפ טייצ רעד ןיא רעבָא ,טדערעג
 ןֿפרָאװעג ,טכודעג ךיז טָאה רימ יו ,ןוא טעדוסעג סעּפע .ק .צ ןוֿפ
 .טגנערטשעגנָא ,קיאורמוא ןרָאװעג ןיב ךיא .רימ ףיוא ןגיוא עמורק
 טָאה הקסֿפה רעד ךָאנ ךיילג .ןצראה ןיא ןעמעלק ןעמונעג טָאה רימ
 ,טנעָאנ סרעדנוזאב ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,ןידוי רבח
 לָאמַא םיא ךָאד זומ'מ :רעטרעוו יד טלייצעג ןוא טרָאװ 8 ןעמונעג
 -רעד ךייא ןֿפרַאד רימ :קַאווטיל ,זעוורענ םינ טייז .ץלַא ןבעגרעביא
 ןָאטעג גָאלש 8 רימ טָאה טולב סָאד ...ךַאז עקיטכיוו א רעייז ןלייצ
 -רעוו יד טלייצעג רעטייוו טָאה ןידוי ןוא . ..!םָאד זיא טָא :ּפָאק םוצ
 ! רָאטַאקָאװָארּפ א ָאד זיא "דנוב , ןיא : רעמ

 ץרַאה סָאד .ןָאט וצ יירשעג א טינ ןטלַאהעגנייא םיוק ךיז בָאה ךיא
 8 טרעיובעגכרוד ןיע ףרהּכ טָאה חמ ןיא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 סנייא ץלַא ןיוש ןיב ךיא ?ןגייווש רעדָא ןקידיײטרַאֿפ ךיז :ץגַארֿפ
 ןבעל םעד ןיילא ךיז ךיא לעוו ,ןענעגרה טשינ ךימ ייז ןלעוו : ןלַאֿפרַאֿפ
 טייג ןרעדנַא ןזיב טרָאװ ןייא ןוֿפ ,רעטרעוו יד טיצ ןידוי ןוא ...ןעמענ
 טינ ,עטסטנעָאנ יד ןשיווצ רָאטַאקָאװָארּפ 8 : טייקיבייא ןא רעבירא
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 ךָאנ .לָאמַא טימ ץלַא ןגָאז ןיוש רע לָאז ....ק .צ םייב רָאנ .ק .צ ןיא

 רעווש טקידנע רע ןוא .. .ןטלַאהסיוא טינ סע לעװ ךיא ןוא םונימ ַא

 -גנַאל רעזדנוא ,יקסנילּפַאק לכימ לארשי זיא סָאד :ךעלרעײֿפ ןוא

 ...3 טביולגעג ןעוו סע ריא טלָאװ ..."םאז

 -רעוו .ןלַאֿפעגּפָארַא ןצרַאה ןוֿפ לָאמַא טימ ןענייז רענייטש טנזיוט

 םעד טכַאמעג רימ ףיוא טייהנגעלעג רעדנַא ןא ייב ןטלָאװ סָאװ ,רעט

 .םַאזלַאב ַא יו ןעוועג רימ רַאֿפ טציא ןענייז ,קורדנייא ןטסכעלרעדיוש

 ךיא רעבָא ,דײרֿפ רַאֿפ ןעיירש וצ ,ןכַאל וצ ןעוועג טיירג ןיב ךיא

 ןריר ךיז טנעקעג טינ ,ןענעֿפע ליומ סָאד טנעקעג טינ וליֿפַא בָאה

 .טרָא ןוֿפ

 : טגָאזעג טָאה ,שטיװָאמַארבַא עסָאנעג ,ךיז טכוד ,רעציזרָאֿפ רעד

 רימ ןליוו עלייוורעד .ןלייצרעד ץלא רעטעּפש ךייא טעוװ ןידוי רבח

 ןקידנע ןלעוו רימ זיב ןכָאװ רָאּפ עטסטנעַאנ יד זַא ,ןענערָאװ רָאנ ךייא

 -טנֿפע ןַא ןבעגסױרַא ןוא גנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ ןטעטילַאמרָאֿפ עלַא

 סעּפע ןעק יקסנילּפַאק .ךעלרעֿפעג זדנוא רַאֿפ ןענייז ,גנורעלקרעד עכעל

 זדנוא ּפַאלק ןייא טימ טעװ רע ןוא ;ץלַא ןסייוו רימ זַא ,ןעקרעמ

 ,ענליוו ןרָאֿפוצכרוד סיוא טֿפָא טמוק ךייא ."ןבעגסיורַא, ןעמעלַא

 טיירד ,ןלעטשּפָא ךיז ןזומ טעוװ ריא ביוא .ּפָא טינ ןטרָאד ךיז טלעטש

 ריא זַא ,ןסיוורעד טינ ךיז לָאז רע טעז ,ןסַאג יד רעכיא םורַא טינ ךיז

 .טָאטש ןיא טייז

 ;רעטייוו טריֿפעג ךיז טָאה גנוציז יד ןוא ,טגָאזעגוצ בָאה ךיא

 ;טדערעג טָאה ןעמ סָאװ ןגעוו ,טרעהעג טינ טעמּכ בָאה ךיא רעבָא

 וליֿפַא בָאה ,טײקירעֿפעלש עּפמעט ַא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ןיב ךיא

 .טנעקעג טינ ןטכַארט
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 ןציז ןבילבעג ןיב ךיא .ןעגנַאגוצ גנַאל ןיוש ךיז ןענייז םירבח יד

 -ָאמַאס ןטליקעגּפָא ןַא ייב טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןידוי רבח ןטימ

 ענייז ןעגנולשעג בָאה ךיא ;טלייצרעד ןוא טלייצרעד טָאה רע .רַאװ

 בָאה ךיא ןוא ןָאטעג ייוו רימ טָאה סע .ןליּפ ערעטיב יו ,רעטרעוו

 .ץלַא ןרעהסיוא ,ןרעה ןוא ןרעה טלָאוװעג

 .ק .צ םעד ןסיוו וצ ןבעגעג וועצרוב טָאה קירוצ רָאי א רעכעה

 רע .רַָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא עטנעַאנ ענייז ןוֿפ רענייא זַא ,"דנוב, ןוֿפ

 ,טגָאזעג טָאה רע ;ןעמָאנ םעד ןֿפורוצנָא טסואוועג טינ רעבָא טָאה

 -סימ סָאד יו ,רָאלק זיא טציא .ןיצידעמ ַא טנַאמרעד ןעמַאנ רעד זַא

 ,יַאקַאב קינַארכָא רענעזעוועג רעד .ןעמוקעגרָאֿפ זיא שינעדנעטשרַאֿפ

 -עדֿפױא ענייז ןוֿפ לייט ןטסערג םעד טּפעשעג טָאה וועצרוב ןעמעוו ןוֿפ

 סע טָאה וועצרוב ןוא ,יקסנילּפַאק ןעמָאנ םעד ןֿפורעגנָא טָאה ,ןעגנוק
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 : טרָאװ בױהנָא םעד ןורּכז ןיא ךיז ייב טנכײצרַאֿפ רָאנ ,ןבירשרַאֿפ טינ

 -רַאֿפ ןעמָאנ םעד רע טָאה רעטעּפש .סנּפָארט : שידיא ףיוא --- ילּפַאק
 זיא סע ,סױרַא ןעניז ןוֿפ ךיוא םיא זיא טרָאװ ןוֿפ בױהנָא רעד ,ןסעג
 ןָא טנַאמרעד סָאװ סנױזַא סעּפע : גנַאלקכָאנ רעטייוו ַא רָאנ ןבילבעג
 ,1906 ,רעבמעווָאנ ןיא : ןמיס א ךָאנ ןבעגעג טָאה וועצרוב ....ןיצידעמ
 סע ;טסערא רעסיורג 8 ןעוועג 22 ענלעשזד ףיוא עשרַאװ ןיא זיא
 יו ױזַא רָאנ .ק .צ ןוֿפ רעדילגטימ עכעלטע ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ ןענייז
 טָאה ,עטריטסערא יד ןשיווצ ןעוועג קילעפוצ זיא רָאטַאקָאװָארּפ רעד
 -ָאוָארּפ םעד ןעײרֿפַאב םערָאװ .טײרֿפַאב זייווכעלסיב ןעמעלַא ןעמ
 סע :טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,ןקישרַאֿפ עקיריביא יד ןוא ןיילַא רָאטַאק
 ,דשח ַא ןֿפרָאװעג םיא ףיוא טלָאװ

 טָאה השעמ אזא .רעטוג ןייק טינ ןעוועג רעבָא סע זיא ןמיס ַא
 יז טָאה וועצרוב יו ,ױזַא ןצנַאג ןיא טינ רעבָא ,ןֿפַארטעג עקַאט ךיז
 ןיא יקסנַאלעטסַאק םהרבַא 'ח ייב זיא רעבמעווָאנ ןיא .טלייצרעד
 ןשיווצ ,ןטסידנוב ענעעזעגנָא עּפורג א ןרָאװעג טריטסערא גנוניואוו
 זייווכעלסיב ןעמעלא עקַאט טָאה'מ ןוא ,לכימ לארשי ןוא ארזע ,חנ יז
 .1905 ןיא רָאנ ,1906 ןיא טינ ןֿפָארטעג טָאה סָאד רעבָא ;טיײרֿפַאב
 טינ רעבָא ,23 רעמונ זיוה ןיא ןעמוקעגרָאֿפ עקאט זיא טסערַא רעד
 רָאג ןמיס אזא ףיוא ןעמ טָאה .עיּפילָאװַאנ ףיוא רָאנ ,ענלעשזד ףיוא
 -ץגרעביא טינ לָאמַאכָאנ וועצרוב טָאה סָאװרַאֿפ .ןעיוב טנעקעג טינ
 םענעי טימ טלָאמעד ןיוש ךיז רֶע זיא רשֿפא ?ןעישקַאב ייב טגערֿפ
 סע טָאה אֿפוג יאקַאב זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ
 ןוא טקעריד ןעיַאקַאב טימ ןֿפערטנעמַאזוצ ךיז .טקנעדעג טינ ןיוש

 .ןזָאלעג טינ םענייק טלָאמעד וועצרוב טָאה סָאד -- ןגערֿפסיױא םיא
 ערענָאיצולָאװער א ןעוו ןוא ,םוטנגייא ןייז יו ױזַא ןעוועג זיא יַאקַאב
 יז טָאה ,ןגירקסיורא םענעי ןוֿפ טלַאװעג סעּפע טָאה עיצאזינַאנרַא
 .ןוועצרוב ךרוד ןָאט טזומעג סע

 רעבָא .ןגרָאברַאֿפ ןבילבעג גנאל רשפא ךָאנ טלָאװ השעמ עצנַאג יד
 -ַאב רעכיוה א ,ווָאקישטשנעמ ןעמוקעג דנַאלסױא ןיא זיא 1909 ןיא
 עלַא טסואוועג טָאה סָאװ ,ענַארכָא רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ רעטמַא
 -ָאווער ַא ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ םיוק ,ןַאמ רעגנוי א ךָאנ .תודוס עריא
 -ָאוָארּפ א סווָאטַאבוז בילוצ ווָאקישטשנעמ זיא ,לזיירק ןרענַאיצול
 -ץגרָאֿפ םיא טָאה עירעמרַאדנַאשז יד .עמרוט ןיא ןלַאֿפעגנײרַא עיצַאק
 םעד ןענַאטשעגיײב טינ זיא רע ןוא ,טסניד ריא ןיא ןייגרעבירַא טגייל
 -ָארּפ א ךָאנרעד ,ןָאיּפש רעכַאֿפניײא ןַא רעירֿפ ןרָאװעג זיא רע .ןויסנ
 טרינָאיּפשעגסױא ץעיצאקָאװָארּפ ַא ךרוד רע טָאה סָאד -- רָאטַאקָאוװ
 -ַאיב ןיא עיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןוֿפ ץנערעֿפנַאק ידי
 ןוֿפ רעטייל ןרעביא קידנרעטעלק ױזַא ןוא .1902 בױהנָא ןיא קַאטסיל

 רעד ןיא עלעטש רעכיוה ַא וצ טנידרעד ךיז רע טָאה ,טײקנלַאֿפעג !
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 רע טָאה ,שזַאנָאיּפש ןוֿפ רעטנעצ ןיא קידנטעברא רעבָא .ענַארכַא
 ןעוו ,גָאט ןֿפױא טרַאוװעג טָאה ןוא ענַארכָא יד טַאהעג טניײֿפ קיטולב
 טייצ עצנַאג יד טָאה רע .ןענעכערּפָא ןענעק ריא טימ ךיז טעוװ רע
 -ַאקָאװָארּפ ןוא ןענָאיּפש ןגעוו ןטנעמוקַָאד ןוא לאירעטַאמ ןבילקעג
 ןוועצרוב רַאֿפ גנַאל ןעמָאנ ןטלעטשרַאֿפ ַא רעטנוא רע טָאה סָאד .ןרָאט
 ; רָאטאקָאװָארּפ 8 זיא ףעזא זַא ,ןרע-סע יד ןוֿפ .ק .צ םעד ןבירשעג
 סָאד זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ; ןביולג טלָאװעג טינ ןבָאה ןרע-סע יד רָאנ
 ליו רעכלעוו ,טנעמטראּפעדײיצילַאּפ םנוֿפ טעברַא לקיטש ַא זיא
 .ןרענָאיצולָאװער עטסעב יד ןוֿפ םענייא ףיוא ןטָאש א ןֿפרַאװ

 :קידנעטש ףיוא דנַאלסיוא ןייק ןעמוקעג ווָאקישטשנעמ זיא טציא
 ןבעגסורַא ןבױהעגנָא ןוא עקסַאמ יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװענּפָארא רע טָאה
 -ַאקָאװָארּפ ןגעוו ןטנעמוקָאד יד סעיצאזינַאגרָא ערענָאיצולָאוװער יד
 ךיוא רע טָאה ערעדנַא ןשיווצ .טכַארבעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,ץעיצ
 םיא טָאה וועצרוב .ןיקסנילּפַאק ןגעק ןזייװַאב עיונעג טכארבעגטימ
 ךיז טָאה ווָאקישטשנעמ רעבָא ,עדנערא ןיא ןעמענ טוואורּפעג ךיוא
 -ַאגרָא ערענַאיצולָאװער יד טימ טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא ןזָאלעג טינ
 לשיֿפ רבח רענעברָאטשרַאֿפ רעד .ןעגנואיצאב עטקעריד ןיא סעיצאזינ
 ןרָאֿפעג זיא ,"דנוב, ןוֿפ .ק .צ ןיא דילגטימ ַא טלָאמעד ,(הנוי) ןעגיוק
 טָאה ווָאקישטשנעמ .ןעזעג םיא טימ ןטרָאד ךיז טָאה ןוא זירַאּפ ןייק
 קינוָאקלָאּפ-םרַאדנַאשז םוצ ןיקסנילּפַאק ןוֿפ ווירב ַא ןזיוועג ןהנוי
 .עמרוט רעװקסָאמ ןיא 1899 ןיא ןבירשעג ,ףליהעג סווָאטַאבוז ,ָאקדַאר
 טײרּפַאב טעוװ רע רָאנ יו זַא ,יקסנילּפַאק טגָאז ווירב םעד טָא ןיא
 ןבעגוצסיױרַא ןוא ןכוזוצּפָא ןעימ תוחוּכ עלַא טימ ךיז רע טעוו ,ןרעוו
 .געוו ןשלַאֿפ ַא ףיוא טריֿפרַאֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטכעלש יד
 ,סעמַארגעלעט ןוא ןטרָאּפער טכַארבעגטימ ךיוא טָאה ווָאקישטשנעמ
 -ַאבוז טקישעג רָאטאקָאװָארּפ ַא קידנעייז ןיוש טָאה יקסנילּפַאק סָאװ
 -יד ןדנוברַאֿפ ןעוועג יקסנילּפַאק זיא 1902 זיב .עוװקסָאמ ןייק ןווָאט
 ןיא ןעגנאגעגרעביא רע זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ .עװקסָאמ טימ טקער
 קרַאטש םיא ןוֿפ ןעמ טָאה עקנַארכָא ןיא .עקנַארכָא רענליוו ןוֿפ תושר
 טָאה רע .טסניד ןייז ןצַאשוצּפָא יוו טסואוועג טָאה'מ ןוא ןטלאהעג
 ךיז טכוד ,גונעג טינ ןיוש קנעדעג ךיא ; טלַאהעג ןשּפיה ַא ןעמוקַאב
 .טַאנָאמ א לבור 0

 יד ןוא ,עירעמרַאדנַאשז רעד טנידעג לכימ לארשי טָאה רָאי ןעצ
 -ָאװער רעשידיא רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג רע זיא טייצ ץצנַאג
 רע זיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ דילגטימ ןייק .גנוגעוואב רערענָאיצול
 -נעצ רעזדנוא וצ טנעָאנ ױזַא ןענַאטשעג זיא רע רעבָא ;ןעוועג טינ
 טינ םיא רַאֿפ זיא גנומענרעטנוא ץוויטַאריּפסנַאק םוש ןייק זַא ,רעט
 ןצנערעּפנָאק ,ןרָאֿפנעמַאזוצ ףיוא ןעוועג זיא רע .ןגרָאברַאֿפ ןבילבעג
 ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג רע זיא גנַאל ןרָאי .ןעגנוטַארַאב ןוא
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 ַא ןטלַאהעג רע טָאה ןגעוו םינּפל .ןעיירעקורד עשידנוב עמייהעג יד
 ,קסניווד ןיא רעטעּפש ןוא ענליוו ןיא רעירֿפ ,ײרעסָאלש ןוֿפ טַאטשרַאװ

 עטַאוירּפ ןעמונעגנָא טשרמולּכמ טָאה ;ענליוו ןיא רעדיוו ךָאנרעד

 ןַא ךיז טײטשרַאֿפ) רעטעברא םענעגנודעג ַא ןטלאהעג ,ןעגנולעטשַאב

 .("לעוּפ רעד, סַאּפש ןיא ןֿפורעג םיא ןבָאה רימ ;ןשטנעמ "םענעגייא;

 ןלייט טיירגעגוצ טַאטשרַאװ םענעי ןיא ןעמ טָאה ןתמא רעד ןיא

 לארשי -- ןעיירעקורד עמייהעג רַאֿפ סענישַאמ-סערּפ עניילק ןוֿפ

 ןשיט טיירגעגוצ ךיוא ןטרָאד טָאה'מ .גנודניֿפרעד ענעגייא ןַא סלכימ

 "מוא ןטלַאהַאב טנעקעג טָאה'מ ואוו ,טערב-רעביוא רעטלּפָאט ַא טימ

 ןקידנעייווצ ַא טימ סענַאדָאמעשט ךיוא .ןטנעמוקָאד ןוא ווירב עלַאגעל

 טָאה יקסנילּפַאק .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןריֿפוצרעבירַא ףיוא קעד

 ןוא ןשטנעמ ,רוטַארעטיל ןוֿפ טרָאּפסנַארט םעד וצ תוכייש ַא טאהעג

 -עג טָאה רע ;ץדנַאבַארטנָאק רעשיטילָאּפ רעצנַאג רעד וצ -- רעוועג

 טעמּכ טנעקעג טָאה רע ;ןטרָאּפסַאּפ טכַאמ ןעמ יו ןוא ואוו טסואוו

 ערעייז טסואוועג ,ןרענַאיצולַאװער עלענָאיסעֿפָארּפ ערעזדנוא עלַא

 רעד ואוו ךיוא ,ןעמינַאדוװעסּפ עלאגעלמוא ערעייז ןוא ןעמענ עתמא

 רעד ןוֿפ םידעֿפ ץלַא ללּכה -- ןטעברַא טקישעג ןעמעוו טָאה .ק .צ

 ,1906 ןיא .טנעה ענייז ןיא ןעוועג ןענייז עיצַאריּפסנָאק רעשידנוב

 רַאֿפ יירעקורד ענעגייא ןַא טלעטשעגקעװַא טָאה "דנוב, רעד תעב

 -ַאמ רעד ןרָאװעג לכימ לארשי זיא ,ענליוו ןיא "גנוטײצסקלָאֿפ , רעד

 רע זיא ןכָאװ רָאּפ עטשרע יד .ןישַאמ-עיצַאטָאר רעד ייב טסיניש

 ךיז ףיױא רע טָאה ןתמא רעד ןיא .טסינישַאמ רעטכעלש א ןעוועג

 ַא ףיוא יו רָאנ ,רעטעברַא ןטושּפ א ףיוא יו טינ טקוקעג קידנעטש

 טלָאװ ,עקינכעטה תמכח יד טסואוועג טלָאװ רע ןעוו : "רעדניֿפרעד

 רצסיוא ןעמונעג בױהנָא ןוֿפ ךיילג ךיז רע טָאה ...קעװַא טייוו רע

 רעמַאקלָאֿפ "עקנָאיצַאטָאר , יד ןכַאמ לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןרעלק

 -נייוועג םעד ןוא .ןשודיחרַאֿפ ךיז ןלָאז ןשטייד יד וליֿפַא זַא ,ױזַא

 םיא ייב זיא סָאד ;טנעקעג טינ רע טָאה ןישַאמ רעד ןוֿפ גנַאג ןכעל

 ױצּפָא קרַאטש טינ ךיז טניול סע רעכלעוו טימ ,טייקיניילק א ןעוועג

 -עגקעװַא רע טָאה תוקזיה עטכַאמעגנָא עכעלטע ךָאנ רעבַא .ןבעג

 וצ ןעניואוועגוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןוא "ןעגנודניֿפרעד , יד ןֿפרָאװ

 .זיא יז יו ,ןישַאמ רעד

 ןרָאװעג ןעיירעקורד עלַאנעלמוא יד ןענייז 1907 ןוא 1906 ןיא

 טימ ,טרעהעגפיוא טָאה רוטַארעטיל ןוֿפ דנַאבַארטנַאק יד ,קירעביא

 -עגנָא לכימ לארשי טָאה -- רעכַאוװש ךס א ןרָאװעג ךיוא זיא רעוועג

 -טימ א ןרָאװעג ,טעברַאזעיצַאזינַאגרָא רעטושּפ טימ ןבענּפָא ךיז ןביוה

 ןייז ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ ןיא ךיוא ,"דנוב, ןוֿפ טעטימַאק רענליוו ןיא דילג

 ןרַאֿפ ןוא טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה עיצקַאער יד יו םעדכָאנ .ןָאינוי

 ,גנוטייצ עלַאנעלמוא ןא ןבעגוצסיורא ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא "דנוב,
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 .יירעקורד רעלאגעל רעזדנוא ןיא טסינישַאמ ןבילבעג לכימ לארשי זיא

 .ןעמונעג טינ רעמ רע טָאה גנוגעווַאב רעד ןיא לײטנָא ןוימקא ןייק

 טסואוועג טָאה ,.ק .צ םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ רעבָא זיא רע

 .טרָאֿפ סע רעוו ואוו ךיוא ,ןעגנוציז ענייז ןוֿפ טרָא םעד ןוא טייצ יד

 טלָאװ רע ןעוו .רָאטַאקָאװָארּפ רעראברעדנָאז 8 ןעוועג זיא סָאד

 ןצנַאג םעד -- ןעמעלַא טימ ץלַא ןבעגסױרַא טנעקעג רע טָאה ,טלָאװעג

 םעד טָאה רע .ןָאטעג טינ רעבָא סע טָאה רע .לָאמ ןייא טימ "דנוב,

 -ענטשץעג ,רעוט ןוא רעריֿפ ענייז טעווענַאשעג ,טעווענאשעג "דנוב;

 ַא טריזינַאגרָא טָאה רע ןעוו ,רַאֿפרעד .קינכעט עלאגעלמוא ןייז טעוו

 דלַאב יז רע טָאה ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןוֿפ יירעקורד עמייהעג

 ןוֿפ יירעקורד רעד טימ ןָאטעג ,לשמל ,רע טָאה ױזַא .ןבעגעגסױרַא

 -נעַאנ ַא רענייז ןעוועג זיא רעריפ רעד ואוו ,ווענישיק ןיא "ארקסיא;

 רעטעּפש ,רעדורב רערעטלע ןַא סרעביל) ןַאמדלָאג ַאלָאיל ,דנײרֿפ רעט

 ,ײטרַאּפ .ד .ס רעדנעלסור רעד ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןעוועג

 יד רעטנוא טנַאקַאב ,עגרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג טקישרַאֿפ לָאמ רַאּפ ַא

 טימ ןעלָאיל רַאֿפ טָאה רע ,רעמ ךָאנ .(וועיטנָאעל ןוא םיקא ןעמענ

 .ןבעגעגסױרַא דלַאב ייז טָאה רע ןוא ןטרָאּפרַאּפ "טכאמעג , ױרֿפ ןייז

 ןוֿפ רעוט יד ןגעוו תועידי ךס א ןבעגעג ןטרָאּפער ענייז ןיא טָאה רע

 ,לשמל ,טָאה רע .קיצנוק ןכַאמ רעבָא סע טגעלֿפ רֶע ,ךיוא "דנוב,

 םעד ןבעגעגנָא טינ ייברעד ןוא ןעמַאנ ןתמא ןטימ םענייא ןֿפורעגנַא

 -סַאּפ ןלַאגעלמוא ןייז ןיא ןבירשרַאֿפ זיא רענעי ןכלעוו רעטנוא ,ןעמַאנ

 -ועסּפ ןרענָאיצולָאװער סמענייא ןבעגעגנָא רע טָאה לָאמַא .טרָאּפ

 ןיא סָאװ ,ןעמָאנ םעד טינ ןוא ןעמָאנ ןתמא ןייז טינ רעבָא ,םינָאד

 רענעי רעדָא רעד ואוו ,טָאטש יד ןבעגעגנָא .טרָאּפסַאּפ ןלַאגעלמוא

 :ױזַא רעדָא .סערדַא םעיונעג ןייק ןבעגעגנָא טינ ןוא ,ךיז טניֿפעג

 ,ָאד ןוא ָאד ןעוועג זיא רעד ןוא רעד זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא

 ןרָאֿפעג זיא רע ז8 ,ןענעכער ןַאק'מ .ןרָאֿפעגקעװא ןיוש זיא רע רָאנ

 עטקעריד קינייװ רעייז ןבעגעג רע טָאה ללכב ...ןיא רעדָא ...ןיא

 יוקעג ץונוצ קרַאטש ןענייז סָאװ ,ןעגנוזייונָא ךס א רַאֿפרעד ,תועידי

 ,רעוט ענעעזעגנָא עכעלטע "דנוב ,, ןיא ןעוועג .שזַאנָאיּפש רַאֿפ ןעמ

 רעטֿפָא ןזייװנָא ןטרָאּפער ענייז ןיא טגעלֿפ לכימ לארשי עכלעוו ףיוא

 -לעזַא ייווצ ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ : קידריווקרעמ ןוא .רעיונעג ןוא

 עטנעָאנ ןוא דניירֿפ עטלַא ענייז ןייז וצ ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,עכ

 ץַאק דוד ןוא שטיוורוה היבצ עטסואווַאב טלָאמעד יד :ןשטנעמ

 .(סַארַאט)
 "דנוב , ןצנַאג םעד ןבעגעגסױרַא טינ יקסנילּפַאק טָאה סָאװרַאֿפ

 טעוװ רע יו םעדכָאנ זַא ,טנכערעגסיוא רע טָאה רשֿפא ?לָאמ ןייא טימ

 רעד רַאֿפ טרעוו ןייז ןרילרַאֿפ רע טעוו ,סייוו רע סָאװ ,ץלא ןבעגסױרַא
 לַאֿפכרוד ןסיורג ַא ךָאנ זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה רשֿפא .עקנַארכָא
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 טינ זיא סע רעבָא .זיא רָאטַאקָאװָארּפ רעד רעוו ,ןּפַאכ ךיז ןעמ טעוו
 טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד .ךיוא טייקכעלגעמ א ךָאנ ןסָאלשעגסיױא
 .ןֿפַאשַאב ןֿפלָאהעג טָאה רע ןכלעוו ,"דנוב , םעד טַאהעג ביל

 טייקיטעט רעשירָאטַאקָאװַארּפ סיקסנילּפַאק ןגעוו תועידי עיונעג
 טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא רע ןעוו טייצ רעד רַאֿפ רָאנ ןאראֿפ ןענייז
 ןוא ,דנַאלסור ץנַאג רַאֿפ שזאנַאיּפש ןוֿפ רעטנעצ םעד טימ ,ןווָאטַאבוז
 ,טייצ רעד ןגעוו .גיוא ןֿפױא ןטלַאה טנָאקעג םיא טָאה ווָאקישטשנעמ
 ,עקנַארכָא רענליוו רעד ןוֿפ תושר ןיא ןענַאטשעג זיא יקסנילּפאק ןעוו
 ןוא תורעשה זיולב ןַארַאֿפ .ָאמינ תועידי עלַאטנעמוקַאד ןייק ןענייז

 א רעטנוא טבעלעג ןביז רָאי ַא חנ רבח טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןטכַאדרַאֿפ
 רעד רַאֿפ זיא רע .טרָאּפסַאּפ "םענרעזייא , ןַא ןטימ ,ןעמָאנ ןדמערֿפ
 ךיז ןבָאה ןרַאדנַאשז יד ןוא ,ןרָאװעג טריטסערא לָאמ עכעלטע טייצ
 ,1907 ,רעמוז ףוס טשרע .רע טינ זיא רע זַא טּפַאכעג טינ לָאמנייק
 ןעמ ןוא ןעמָאנ ןתמא ןייז ייב ןָא םיא טֿפור'מ ,טריטסערא רע טרעוו
 א רעטנוא ןבעל ןיא רעסיוא ,טינ ךַאז ןייק ןיא םיא טקידלושַאב
 ,עכלעזט ןעוועג ןדנעטשמוא עלַא ןענייז ייברעד .טרָאּפסַאּפ ןדמערֿפ
 .טנַאה סיקסנילּפַאק ןעז םעד ןיא ןעמ ןעק טציא זַא

 יירעקורד רעד ןיא ןעמ טָאה ,1907 ,רעבָאטקָא ןיא :לַאֿפ אזא רעדָא
 -געט רעזדנוא טקורדעג ךיז טָאה'ס ואוו ,טרָאד ,ענליוו ןיא "דנוב, ןוֿפ
 ןשיווצ ,ןטסידנוב עּפורג ַא טריטסערַא ,"גנונעֿפָאה יד, ,ננוטייצ עכעל
 .ךיא ,ווָארעזוועי ,ןימואעט ,ןַאקשוד .מ ,הנוי ,רתסא : ןעוועג ןענייז ייז
 ןבָאה ,ןעמוקעגניירא ןענייז ןרָאדנַאשז יד רָאנ יו ,קידריווקרעמ ןוא
 ָאד טלַאה "דנוב , ןוֿפ טעטימָאק לַארטנעצ רעד :ןדלָאמעג ךיילג ייז
 טינרעמ ,ןייז טֿפרַאדעג ץקַאט טָאה גנוציז ַא ...גנוציז ןייז ּפָא טנייה
 .ירֿפ וצ לסיבַא ןעמוקעג טסעג ענעטעבעג-טינ יד ןענייז קילג םוצ
 יז ןטלָאװ ,רעטעּפש ןבלַאהרעדנַא-העש ַא טימ ןעמוק ןלָאז ייז ןעוו

 רָאּפ ַא ןיא .עיצקַאדער רעצנַאג רעד טימ .ק .צ ןצנַאג םעד טריטסערַא
 יד טריטסערַא ןעגנוניואוו ערעייז ןיא טכַאניײב ןעמ טָאה םורַא געט
 ,לַאטנעזָאר ַאנַא ,(ונל) יקסנַאשזָאנ לאומש ,רעמערק ידַאקרַא םירבח
 -לעזא ןעוועג ןדנעטשמוא יד ןענייז רעדיוו ןוא .ערעדנַא עכעלטע ןוא
 .ןעלכימ לארשי ןייז דשוח ןטסערא ענעי ןיא ןעמ ןעק טציא זַא ,עכ
 ץנעי ןיא : יוזא סע ןרעלקרעד ,רעטנעענ טנעקעג םיא ןבָאה סָאוװ ,יד
 יו ייס זַא ,טרעלקעג ךיז רע טָאה עיצקאער רערעטצניֿפ ןוֿפ געט
 רע טָאה ,ןייגרעטנוא יו ייס טעוװ "דנוב , רעד .ץלַא וצ ףוס א טמענ
 רַאֿפ ןענידסיוא ךיז ןוא ּפַאלק ןייא טימ -- ןענעגרהרעד טלַאװעג םיא
 .ָאװטסלַאשטַאנ

 השעמ רעד ךָאנ .ךיוא ןטקַאֿפ עטרעקרַאֿפ ןעוועג רעבָא ןענייז סע
 רעטסואוואב רעד זיא ,"קילבוּפער רעגיר, רענעֿפורעג-ױזַא רעד טימ
 -ּפַאק .ענליוו ךרוד ןֿפָאלעג זיא רע .דנַאלסיוא ןייק ןֿפָאלטנַא םיסקַאמ
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 רעביא ןוא ןעוו טסואוועג טָאה רע :ןעזעג םיא טימ ךיז טָאה יקסניל

 ַא ןבעגּפָא, -- ןֿפלָאהעגטימ וליֿפַא םיא טָאה רע ;טֿפױל רע ןענַאװ
 .ןֿפורעגנ זדנוא ייב טלָאמעד סע ןעמ טָאה ,"הטילּפ עמומ רעד סורג
 ןעוועג זיא ּפָאק ןייז ."רעכערברַאֿפ , רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא םיסקַאמ
 ךיז טייהנגעלעג עטוג ַא טאהעג ָאד טָאה יקסנילּפַאק .טצַאשעגּפָא

 -קַאמ טָאה ןוא ןויסנ םעד ןענַאטשעגיײב זיא רע רעבָא ;?ןענידוצסיוא
 ןערב ןיא ןעוועג זיא סָאד -- ןגָאז טעוװ ריא .ןבעגעגסױרַא טינ ןעמיס
 .זיא סע ןגרָאמ סעמעוו טסואוועג טינ טָאה ןעמ תעב ,עיצולָאוװער ןוֿפ
 סניּפילָאטס ןוֿפ שינעקיטש רעטכער רעד ןיא ,1908 רעמוז ףוס רעבָא
 רעקניל רענעברָאטשרַאֿפ רעד דנַאלסור ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא ,הלשממ
 טגנילק ןעמָאנ ןייז םגה ,סור ַא -- רעצנַאש) טַארַאמ קיװעשלָאב
 ,ײטרַאּפ ןייא וצ טרעהעג טלָאמעד ךָאנ ןבָאה רימ יו ױזַא .(שידיא
 ןֿפלעה םיא ןלָאז ןטסידנוב יד ידּכ ,ענליוו ךרוד ןֿפָאלעג טארַאמ זיא

 ןעלכימ לארשי ייב ןעזעג םיא טימ ךיז בָאה ךיא .ץענערג יד רעבירַא

 וצ סערדַא ןַא ןגָארקעג רע טָאה ןעלכימ לארשי ךרוד .גנוניואוו ןיא
 .םולשב רעבירַא זיא רע ןוא ,דנַאלשטיײיד ןוֿפ ץענערג ןֿפױא רבח ַא

5 

 ןוא ןקעדֿפױא טוואורּפעג טָאה וועצרוב יו ,םעד ןגעוו השעמ יד
 םענעי ןיא ךיא בָאה ,ןיקסנילּפַאק טקעדעגֿפױא טָאה וװָאקישטשנעמ

 ,ןטקאֿפ ערעדנַא .ןידוי עסָאנעג ןוֿפ טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ טנווָא
 ןיא .רעירפ ןוֿפ טסואוועג ךיא בָאה ,טלייצרעד ָאד בָאה ךיא סָאװ
 וצ ידּכ ,ןורּכז ןיימ ןיא טשירֿפעגּפָא זיולב ייז ךיא בָאה טנוװָא םענעי
 "עג ןדייב זדנוא טָאה סָאװ ,שינעטער רעד רַאֿפ דיישאב א ןעניֿפעג
 -סיוא ןַא ןעמ טריפ טציא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןידוי .טקינייּפ
 טגערּפ ןעמ .טניואוו לכימ לארשי ואוו ןטרָאד ,ץנליוו ןיא גנושרָאֿפ
 טימ ,טייג רע ואוו ,טבעל רע יוװ ,עטנַאקַאב עטנעָאנ ענייז ייב ךַָאנ
 -רָאֿפ סע טכַאמ ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ךיז טנגעגַאב רע ןעמעוו
 טכַאמץעג טָאה ןעמ .טייג ָאד סָאװ ןיא ,ןּפַאכ טינ ךיז ןלָאז ענעי ,קיטכיז
 רעד ןיא זיא רע תעב ,הריד ןיא ןיקסנילּפַאק ייב ץיזיווער עליטש א
 -קנַאב א ןענוֿפעג ןעמ טָאה עקֿפַאש ןיא םיא ייב ןוא ,ןעוועג טינ םייה
 .ןמוזמ לבור 200 רעֿפעגמוא ןוא עמוס רעדנטײדַאב-טינ ַא ףיוא לכיב
 גנושרָאֿפסױא רעד ןֿפלָאהעגטימ טָאה קידנליוו טינ ןוא קידנסיוו טינ
 ,עזעוורענ 8 רעייז רעבָא ,עכעלרע ןא רעייז ,ערעמ בייוו סיקסנילּפַאק

 טגעלפ יז .טוג טינ טבעלעג ןבָאה ייז .לבייוו עלַאמרָאנ ןייק רַאג טינ

 .ןרעוו רוטּפ ריא ןוֿפ ליוו "עקכימ לארשי, זַא ,ןעמעלַא רַאֿפ ןגָאלק ךיז

 -סיוא רע טיג רעדניק יד טימ ריא ןוא גָאט ןטוג ַא טבעל ,טעילוה רע

 ןעגנואיצַאב יד ייז ייב ןענייז רעמוז ןטצעל םעד .סנשַארג עטלייצעג

 טניואוועג ןבָאה רעדניק יד טימ יז .ןרָאװעג טֿפרַאשרַאֿפ סרעדנוזַאב
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 .טָאטש ןיא ןבילבעג זיא רע ;עילָאקָאטנַא ןיא "עשטאד , 8 ףיוא

 טֿפָא טגעלֿפ יז .ןדיישעצ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ייברעד ןטלאהעג טָאה סע

 רע ןעוו טייצ רעד ןיא ,הריד רעשיטָאטש ןייז ןיא ןלַאֿפנײרַא גנולצולּפ

 -תבש ענייז ןוֿפ סענעשעק יד ןיא ןכוז ןוא ,טעברא רעד ייב ןעוועג זיא
 -ריּפַאּפ ןוֿפ ןעמענסורַא וליֿפַא ,ווירב ענייז ןקוקרעביא ,םידגב עקיד
 טינ ןענייז סָאד .ןּפעלקֿפױנוצ ייז ןוא ךעלקיטש ענעסירעצ יד ברַאק

 לָאמַא םע ןעמ טָאה "ןדיוו,) ךעלטרַאק-טכיזנָא רָאנ ,ווירב ןייק ןעוועג

 דליב ןרעטנוא זיא ךעלטראק עקיזָאד יד ןוֿפ ןדעי ףיוא .(ןֿפור טגעלֿפעג

 ,העש א ןוא ץטַאד ַא :שיסור ןיא הרוש ןייא רָאנ ןבירשעגנָא ןעוועג
 -ַאב עטבילעג א זא ,רעכיז ןעוועג זיא ערעמ .טֿפירשרעטנוא ןַא ןָא
 -טרַאק יד טָאה יז .(סטנעמטניָאּפַא) "סעקדנַאר , םיא טימ סע טמיטש
 -רַאֿפ ןַאמ רעד יו ,ןעז ייז ןלָאז ,עטנַאקַאב עטנעָאנ עריא ןבעגעג ךעל
 ,.ק .צ ןוֿפ דילגטימ ַא וצ ןעמוקעגנָא סע זיא ענעי ןוֿפ ....ריא טָאר

 ,סעקדנַאר עקַאט ןענייז סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא דלַאב ךיז טָאה רעכלעוו
 .טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה ערעמ יוװ ,ןימ רעדנא ץנַאג א ןוֿפ רעבָא

 טלדנַאהַאב לָאמנייא טינ ןיוש זיא .ק .צ ןיא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 רַאֿפ טייטש לייט ַא .ןיקסנילּפַאק טימ ןָאט וצ סָאװ ,עגַארֿפ יד ןרָאװעג

 -ָאד רעד .טײקיטכיזרַאֿפ בילוצ רָאנ ,המקנ בילוצ טינ .ףָארטש-טיוט

 רע ןעק ,ןבעל ןזָאל םיא לָאז ןעמ ןעוו ןוא ,ליֿפוצ םייוו שטנעמ רעקיז

 .הילּת רעד ףיוא וליֿפַא ,עגרָאטַאק ףיוא ןשטנעמ ךס ַא ןעגנערבֿפױרַא

 ןטנעמוגרַא טרעדנוה ןענוֿפעג ןבָאה ייז .ןגעק ןעוועג ןענייז ערעדנַא

 לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה'מ .לייטרוא-טיוט ןייק ןגָארטסױרַא טינ רַאֿפ

 רַאֿפ טייהרעמ 8 ןעוועג זיא לָאמנייא .טמיטשעגּפָא עגַארֿפ רעד רעביא

 טכַאמ יו :ץגַארֿפ יד טלעטשעג ךיילג רעבָא ךיז טָאה ,ףָארטש-טיוט

 םיוועג ךיז ןלעוו ,רָאלק זיא דלוש יד םגה ןוא -- טּפשמ ַא ןָא ? סע ןעמ

 לארשי זַא ,ןגָאז ןלעוװ ייז ; ןביולג טינ ןלעוװ סָאװ ,םירבח ןעניֿפעג

 זדנוא זיא רעוו : תועט ןשיגַארט ַא סעּפע ןוֿפ ןברק ַא ןלַאֿפעג זיא לכימ

 ,1908 ןיא ךָאנ .ק .צ ןוֿפ סױרַא זיא רע) רעמערק ידַאקרא יו רעטנענ

 .ןביולג טינ ןֿפוא םושב ליוו רע ןוא ,(טלייצרעד ץלַא םיא טָאה ןעמ רַאנ

 טנכערעגּפָא ןיקסנילּפַאק טימ ךיז ןבָאה סָאד זַא ,ןגָאז ןלעוװ ערעדנא

 עֿפרַאש טַאהעג םיא טימ טייצ עטצעל יד ןבָאה סָאװ ,םיאנוש ענייז

 יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש .יירעקורד רעד ןיא ןטקילֿפנַאק

 ךס 8 עקַאט ןבָאה ,גנורעלקרעד רעלעיציֿפָא רעד ךָאנ טייצ עטשרע

 .ןביולג טלָאװעג טינ םירבַח

 ןייק ןקיש ןיקסנילּפַאק ןעמ ףרַאד וצרעד ? אוו ןוא יו --- ןטּפשמ

 ךיז טניֿפעג סע ואוו ,ןטנעמוקָאד יד ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,דנַאלסױא

 טעוו רע זַא ,ןעמ טוט סָאװ ןוא .ווָאקישטשנעמ תודע רעקידעבעל רעד

 ?ןרעוו ןענורטנַא עלייוורעד
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 "רַאֿפ ןרעוו ןלָאז טײקנסַָאלשטנַא-טינ יד ןוא ןשינעלקַאװ יד ידּכ

 -נעהּפָא ןוֿפ טייצ רענעי ןיא ןגָארטרעכירַא ךיז ןעמ זומ ,ךעלדנעטש

 טכַארטעג גנַאל טינ .ק .צ רעד טלָאװ 1904 ןיא .עיטַאּפא ןוא טייקימ

 טינ ךיז ייב סע ןעמ טָאה טציא .לייטרוא-טיוט א ןגָארטעגסױרַא ןוא

 ַא ןיא .טינ ךיז ןעמ טכַארטרַאֿפ טייצ-המחלמ ןיא .ןלעוּפ טנעקעג

 -שטנעמ רעכעלנייוועג רעד רעקרַאטש זדנוא ןיא טדער טייצ רעליטש

 .ןכַאמ טינ םולש ןייק ףָארטש-טיוט טימ ןעק רעכלעוו ,ןסיוועג רעכעל

 -נוה יד רעטנוא טדערעג סע טָאה ןסיוועג רעכעלנייוועג רעד טָא ןוא

 םינ 1909 רעמוז ןיא ןבַאה סָאװ ,ןטסיקעצ ענעי ןוֿפ ןטנעמוגרא טרעד

 .רָאטַאקָאװָארּפ ןֿפױא ליימרוא-טיוט ןייק ןגָארטסױרַא טלָאװעג

 זַא ,רעכיז ןעוועג טינ זיא ןעמ : רעטש ןייא ךָאנ ןעוועג זיא סע

 ךיז ףיוא ןעמענ לָאז סָאװ ,רעצעמע ןעניֿפעג ךיז טעוװ טייצ אזא ןיא

 סָאד -- ןריֿפסױא םיא ןענעק טינ ןוא ,לייטרוא-טיוט םעד ןריֿפסױא

 סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש .עטסגרע סָאד ןעוועג טלָאװ

 ךיז ןבָאה ןיקסנילּפַאק ןסישרעד וצ .ארומ עטסיזמוא ןֿא ןעוועג זיא

 זיא סָאװ ,רענייא ייז ןשיווצ ,םירבח עכעלטע טגײלעגרַאֿפ קיליויירֿפ

 זיא ,ןעז רעטעּפש טעװ ריא יו .דנירֿפ 8 רענייז ןעוועג ןרָאי עגנַאל

 .ןעמוקעג טינ וצרעד סע

* 

 -ֿפיױא ןבָאה רימ רַאֿפ .ןֿפָאלש טנעקעג טינ ךיא בָאה טכאנ ענעי

 "רעד ךיז בָאה ךיא :ןשטנעמ םעד טָא טימ ןשינעגעגאב עלַא טבעלעג

 בָאה ךיא .ערעדנַא ןוֿפ טרעהעג םיא ןגעוו בָאה ךיא סָאװ ,ץלא טנָאמ

 סע טָאה יוװ ,ןעשעג סע זיא יו ,ןײטשרַאֿפ טלָאװעג ,טלבירגעג ךיז

 .ןעשעג טנעקעג

 ךיא ןעוו ,ןעוועג טלַא טינ רָאי ןצעביז עצנַאג ןייק ךָאנ ןיב ךיא

 רעבלַאה א ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .ןרָאװעג טנַאקַאב םיא טימ ןיב

 ,םידמול ןשיווצ טיירדעג ךיז בָאה ,ליּכשמ רעכלַאה ַא ,רוחב-הבישי

 -עגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי ןשיווצ ,געוו ןוֿפ ּפָארַא ןענייז סָאװ

 עגקעװַא רעטנַאקַאב ַא ךימ טָאה לָאמנייא .םזילַאיצָאס טימ טקעטש

 -ָאלב עמורק ףיוא ךיוה רעד ןיא ץעגרע --- לזיילק רעצלָאס ןיא טריֿפ

 טכַאמעג טנַאקַאב ךימ טָאה רע ןוא סָאג רעציװַאס ןיא ּפערט עקיט

 טימ ,רוחב רערַאד ַא ,רעכיוה 8 ןעוועג זיא סָאװ ,שמש-רעטנוא ןטימ

 ,טכַאלעג ןבָאה ייז תעב וליֿפַא קירעיורט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא

 עצנַאג םָאד ןוא ,ענרעזעלג יו ןעזעגסיוא רָאנ ייז ןבָאה בור סָאד ןוא

 טָא טסעז וד -- .עקסַאמ ַא ןוֿפ קילבנָא םעד ןעמוקַאב ןֿאד טָאה םינּפ

 לארשי זיא סָאד --- טגערֿפעג רבח ןיימ ךימ טָאה -- ?עיזדנעבַאל םעד

 -רַאֿפ ןליוו ַא ןוא ...ּפָאק א ,רוחב רענליוו ַא ,רעלטעשז רעד לכימ
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 ןעוועג ךיוא זיא רע .ריד טימ ךיא יוװ ,לגוק ןשקָאל ַאזַא טינ ,רע טגָאמ
 רעביא קנַאב יד טשטעווקעג גָאטיײב ,סורוקיּפַא ןַא רוחב-הבישי ַא
 ,עקיטַאמַארג רעשינײטַאל רעד רעביא טציוושעג טכַאנייב ,ארמג רעד
 דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע ,רעקיײטּפַא ןַא יצ רָאטקָאד ַא ןרעוו טלָאװעג
 ןייז טעוו ,ײרעפָאלש ךיז רֶע טנרעל .עטָאלב זיא סָאד זַא ,ןעזעגמורַא
 ...רימ ףיוא רָאי אזא ,רעטעברא ןַא

 סָאװ ,םירוחבכ עכעלטע ךָאנ טנַאקעג טייצ רענעי ןיא בָאה ךיא
 ןטלַאה וצ טינ ,טוטיטסניא-רערעל םוצ טינ טיירגעג טינ ךיז ןבָאה
 רימ .סעכַאלעמלטב ןעוועג ןענייז ייז רָאנ ,עיזַאנמיג ףיוא ןעמאזקע
 -רָאֿפ טנָאקעג טינ סעּפע ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ןלעֿפעג ןעוועג סָאד זיא
 -לעזא ןענייז ןעגנוגעוואב ענייז סָאװ ,"רעלטעשז , רעד טָא זַא ,ןלעטש
 ץלַא יו רעמ סיוא טקירד םינּפ רענרעזעלג ןייז ןוא עמַאזגנַאל ץכ
 :הכאלמ-לעב רעטוג 8 ןרעוו ןענעק ןתמא רעד ןיא לָאז ,טײקלױֿפ
 -ץעג טָאה רע .שמש-רעטנוא ןַא ןייז וצ ןריובעג יו ױזַא סעּפע זיא רע
 -רעד בָאה ךיא ןעוו רָאנ ,טרָאװ ַא ןֿפרָאװעגנײרַא ןעוו ןטלעז ,ןגיווש
 לסיבא ,לוק ןֿפױא טכאלעצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,טָאדקענַא ןַא טלייצ
 זיא רימ .ןרָאװעג רעקירעיורט ךָאנ ןענייז ןגיוא ענייז ןוא ,שירעטסיה
 .ןייגקעװַא טלייאעג ךיז בָאה ךיא ןוא םיא טימ רעווש ןרָאװעג

 רָאי עכעלטע ןיא טנגענַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה לָאמַא רעדיוו
 -ץד טָאה לכימ לארשי .טסילַאיצָאס א ןרָאװעג ןיב ךיא תעב ,םורַא
 סנטשרע .רימ רַאֿפ רעטייוו ךס ַא ןטלַאהעג גנוגעווַאב רעד ןיא טלָאמ
 -ניא ןא ןעוועג רע זיא סנטייווצ ,ןרָאװעג ןגיוצעגניירא רעירֿפ רע זיא
 ."טנעגילעטניא-ולָאּפ , 8 ןעוועג ןיב ךיא ןוא רעטעברַא רעטנעגילעט
 ןבָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי ענעזעוועג -- ןטנעגילעטניא עבלַאה יד טָא
 -שג שיטקַאֿפ ןענייז ,גנודליב-לוש עשיטַאמעטסיפ ןייק ןעמוקַאב טינ
 יז ןוֿפ עקינייא .ןבעל ןשידיא םוצ ןוא ןסַאמ יד וצ רעטנענ ןענַאטש
 רעד ןיא רעבָא ,ןטנעגילעטניא "עצנַאג,, יו רעמ טסואוועג וליֿפַא ןבָאה
 ,ןשטנעמ יו סעּפע ,ןטלַאהעג טינ טלָאמעד ייז ןוֿפ ןעמ טָאה גנוגעווַאב
 וצ ,קעװַא ןצנַאגניא טינ ןטלַא םעד ןוֿפ ,ןיהַא טינ ,רעהַא טינ סָאװ
 -טינ א ,(סארַאט) ץַאק דוד .ןענַאטשעגוצ ןצנַאגניא טינ םעיינ םעד
 ,יירעסמעשז טנרעלעגסיוא םיוק ךיז טָאה ,ןרעטסקע רענערָאֿפרעד
 ןייז ןוֿפ לבור ַא טנידרַאֿפ זיא סע ןעוו טָאה רע ביוא ,טינ סייוו ךיא
 רַאֿפ ןוא רעטעברַא ןֵא רַאֿפ טנכערעג ךיז טָאה רע רעבָא -- הכאלמ
 ןעוועג טלָאמעד זיא לכימ לארשי .ןריט עלַא ןֿפָא ןעוועג ןענייז םיא
 ,טרעסָאלש יד ייב (ןָאינוי רעלַאגעלמוא) עסַאק רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד
 "םץעקדָאכס ענעלסעמער, עכעלטע ןיא "רעײטשרַאֿפ , א ןעוועג זיא רע
 -םיד רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ,(ןכא8ֿ יד ןיא ןּפורג עשיטילָאּפ)
 זיא ווָאטרַאמ ואוו ,לזיירק ןטסכעה ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע ,עיסוק
 געלֿפ ךיא .עטכידעג עטכער יד ןיא ללּכה .טסידנַאגַאּפָארּפ ןעוועג
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 ואוו ,קעטָאילביב-רעטעברַא רעשידיא רעד ןיא ןֿפערט םיא טימ ךיז
 א ףיױא לָאמַא ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא ןעוועג עדייב ןענייז רימ
 ןייז ןיא םיא וצ ןעגנַאגעגּפױרַא לָאמַא ןיב ךיא .עץמַאיל רעשירבח

 ,סַאג ענלַאװַאז קע ,זיולק רעקדַאשמאטשאלכ ןרעביא לביטש-םידיוב

 קינייו טָאה רע :ןטלַאהעג םיא ןוֿפ ןעמ טָאה גנוגעווַאב רעד ןיא
 םיא טָאה'מ רָאנ ,לזיירק ןייז טימ טריסערעטניא ּפַאנק ךיז .טנעיילעג
 ןַא ,ּפָאק ןכיילג א ,לכש ןשיטקַארּפ א טימ ןשטנעמ 8 רַאֿפ ןטלַאהעג

 טָאה רע .ייווצ ןוא העש 8 ןציזּפָא םיא ייב געלֿפ ךיא .רָאטַאזינַאגרָא
 יו ױזַא לָאמַא טגעלֿפ רע ,ןייצ יד ןשיווצ טייזעג ,םַאזגנַאל טדערעג
 ןעוועג לכש ןייז זיא ללכב רעבָא ,טרָאװ טוג ַא ךיז ןוֿפ ןשטעװקסױרַא

 ןגָאז טנעקעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא ןוא ךעלגעווַאב טינ ,ףרַאש טינ
 רבח רעטנקַאנ ןייז .המכח ןייז טײטשַאב סע סָאװ ןיא ,רָאלק ףיוא
 ײלֿפ א ,רעקיאעֿפ ַא שטנעמ א ,(ןאקשוד השמ) רעדניבנייא ײסיָאמ

 : טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ,לכש ןטֿפַאהבעל ןטנוזעג ַא טימ ןוא רעקיס

 ןוֿפ שטנעמ ַא זיא רע ,רעב א יװ סיוא טעז רע סָאװ ,טינ טקוק
 קעיװַָאלעשט : שיסור ףיוא טגָאזעג סע טָאה רע) וויטאיציניא רעטיירב
 .(ַאנישטָאּפ ָאװַאקָאריש

 ןוא ,קינייו רעייז לכימ לארשי טָאה טַאטשרַאװ ןיא טעבראעג

 .עשטק ףיוא רעסַאװ םיוק טנידרַאֿפ רע טָאה ,טעברַאעג טָאה רע ןעוו

 לכש םעד ײטשרַאֿפ ךיא :טנעקעג טינ טעברַא יד ךעלטנגייא טָאה רע

 .קידנכַאל ןגָאז רע טגעלֿפ ,ערעדנַא ןלָאז ןטעברַא ...הכאלמ רעד ןוֿפ

 זיא ןבעל אזא :ץוריּת רעד זיא ?טבעלעג רע טָאה עשז ןענַאװ ןוֿפ

 ןבלַאה א םעד ייב ,ןדליג ַא םעד ייב ןעײלטנַא טגעלֿפ רע .ןעוועג סע

 ןלָאצ .לַאטיּפַאק א ןעוועג םיא רַאֿפ ןיוש זיא לבור רעצנַאג ַא ,לבור

 םענייא ייב טגעלֿפ רע זַא ןוא ,טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רע טגעלֿפ תובוח

 ,טסואוועג רעירֿפַא רענעי ןיוש טָאה ,סעקיּפָאק עכעלטע ןעייל ןטעב

 סַאג רעשטייד רעד ףיוא .טשינ רע טעוװ ייז טימ ןעז ךיז קירוצ זַא

 ָאטסער סעסענרַאּפ רעטסואווַאב רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ףיוה ַא ןיא

 טֿפרַאדעג טינ טָאה'מ .קיליב רעבָא ,קיצומש ןעוועג זיא סע ואוו ,ןַאר

 א עקיּפָאק 8 רַאֿפ ןעמענ טנָאקעג טָאה'מ ,טיײצלָאמ ןצנַאג ןייק ןסע

 יירד רַאֿפ ,רעבעל עטקַאהעג סעקיּפָאק ייווצ רַאֿפ ,גנירעה לקיטש

 ַא עקיּפָאק ַא טֿפױקרַאֿפ ןעמ טָאה טיורב .ּפוז רעלעט א סעקיּפָאק

 עכעלטע טימ זַא ,ןיילק ױזא ןעוועג ןענייז ךעלקיטש יד ןוא ,לקיטש

 ןעמ טגנילש ןסנרּפ ייב,, :ןגָאז יליגריוו רבח רעד טגעלֿפ רעמעּפש רָאי

 ןיהַא ןגעלֿפ טכַאנרַאֿפ סקעז זיב קָאטימכָאנ סנייא ןוֿפ ". . .סעקיּפָאק

 ךיז ,עלייוו ַא ןציז ,ןסעּפָא ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא ןעמוקנײרַא

 ןוא ,ןײגנײרַא ןיהַא ךיוא לכימ לארשי טגעלֿפ .ןטנַאקַאב ַא טימ ןֿפערט

 ןבעג ןסייהעג םיא ןּבָאה סָאװ ,עטנַאקַאב עכלעזַא ןגירק טגעלֿפ רע

 סָאװ ,לכאמ א ענליוו ןיא ןענַארַאֿפ .רעבעל לקיטש ַא יצ ּפוז רעלעט ַא
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 -עשטשער ,ןצרַאװש ןופ ץכעגייט ןימ ַא -- "קינשישטער , ךיז טֿפור

 ערָאק רעטרַאה ַא טימ טימ םורַא ,טַײקטעֿפ ןָא טעמּכ ,לעמ םענ

 ,קישטילג ןוא ךעלכייוו ןטימ ןיא ,(ךרַאּפ רעד :ןֿפור סע ןגעלֿפ רימ)

 םעד ןיא זיא סָאװ ,דמאז ןוֿפ : ןייצ יד רעטנוא סע טעשטשערט לָאמַא

 רעבָא ,קַאמשעג רעייז ןייז לָאז סָאד ,ןגָאז טינ ןעק'מ .לעמ ןטּפיזעג-טינ

 ערעטלע ןוא ,לקיטש 8 ייווצ יצ עקיּפָאק 8 :קיליב ןעוועג זיא סָאד

 םעד רשּפא) םעט ןטעביז םעד ךיוא טנייה םעד ןיא ךָאנ ןליֿפ רענליוו

 ןעוועג זיא לכימ לארשי .(טייהדניק רענעדנואוושרַאֿפ רעייז ןוֿפ םעמ

 רע זַא ,ןגָאז טגעלֿפ ןעמ ."קינשישטער, ןוֿפ רעבָאהביל רעסיורג ַא

 לָאמנייא טינ בָאה ךיא .לָאמ ַא טימ ךעלקיטש קיצנאװצ ןסעֿפױא ןָאק

 ןיא ןוא לשיט ןקיצומש א ייב םירבח טימ ןסעזעג זיא רע יוװ ,ןעזעג

 :ייז ןוֿפ םענייא וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה סעומש ןטסנרע ןַא ןטימ

 א זיא סע ,קינשישטער לקיטש א ןבעג םייה ?סָאװ רָאג וטסייוו,

 עלייוו ַא ןיא ןוא ..."רעקַאמשעג ךיז טדער סע ןכלעוו ייב ,לכַאמ

 -שישטער לקיטש א ךָאנ ןוא ,קינשישטער עלעקיטש א ךַאנ, :םורָא

 .. . טסייה ןעמ יו רָאנ ,טעב ןעמ יוװ טינ ןעוועג זיא ןָאט רעד ..."קינ

 ןעוועג טינ :ןעגנַאגרעד טינ לָאמנייק סע זיא ךעלקיטש קיצנַאװצ וצ

 דימּת ןעגנַאגעגמורַא זיא לכימ לארשי .םיריבנ עכלעזַא זדנוא ייב

 ןבײלקנָא טזומעג ךיז טָאה ןצרַאה ןייז ןיא .טרעגנוהרַאֿפ ,ןסירעגּפָא

 רעבָא .קַאטלױאוו עלעקיטש א ךָאנ טֿפַאשקנעב ןוא גנורעטיברַאֿפ
 טימ ןשטנעמ א ןענעגרה ןעק רע, :קיאור ןעוועג רע זיא ךעלרעסיוא

 .ןגָאז םירבח םיא ףיוא ןגעלֿפ ,"טייקיאור ןייז

 רע יוװ ,ןלעֿפעג טגעלֿפ יז .טַאהעג ביל םיא ןבָאה רעמעברַא יד

 ןייז ןוֿפ ןכַאל קיטומטוג ןגעלֿפ ייז רעבָא ;עטַאװעמּת ןכַאמ ךיז ןָאק

 ןכַאל םיא ןוֿפ ןגעלֿפ טּפיוהרעביא .טײקנזָאלעגּפָא ןוא טײקלױֿפ

 הנותח טשלחעג טָאה רע .סעקרעוט עוויטקַא יד :ךעלדיימ ערעזדנוא

 :רערעדנַא רעד וצ ָאד ,רענייא וצ ָאד טנכדשעג ךיז רע טָאה ,ןכָאה

 יד רעבָא .סַאּפש ןיא בלַאה ,טסנרע ןיא בלַאה ןכַאמ סע טגעלֿפ רע

 ַא ,רענידרַאֿפ רעסיורג רעד :טַאהעג ארומ םיא רַאֿפ ןבָאה ךעלדיימ

 ,קנעדעג ךיא ...תבש וצ תבש ןוֿפ טיורב ןסע םיא ייב טעװ בייוו

 .סעקרעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ יד ןוֿפ עקרעריֿפ ַא וצ טנכדשעג ךיז טָאה רע
 : ךיא ייב ןגערֿפ ןגיױא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ דנַאנַאכָאנ רע טגעלֿפ
 יּפָא םיא טגעלֿפ יז רעבָא ?םיאנּת רימ ןביירש ןעוו ,עילכימ ,ונ
 "עג ריא רע טָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא .לטרעווכיילג ַא טימ ןרטּפ
 טינ טנעה עניימ ןוֿפ ךיז טסעוו וד ,ךאל ,ךַאל :טסנרע ץנַאג טגָאז

 -- ליוו ךיא ז8א רעבַָא ,זָאנ רעד טימ ןעיירד ךיז טסגעמ ;זעיירדסיורא

 .ןבָאה הנותח רימ טימ וטסעוו

 יד קיליב יו .רעטַאעט טאהעג ביל רעייז טָאה לכימ לארשי
 -- ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא רעטַאעט ןשיסור רענליוו ןיא עקרָאילַאג
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 ןביולרעד טנַאקעג ןטלעז רעייז ךיז רע טָאה ,סעקיּפָאק 28 ןצנַאג ןיא
 וצ טַאהעג ביל ץלַא יו רעמ .טָאה לכימ לארשי רעבָא .סוסקול.ַאזַא
 טלָאמעד דנַאלסור ןיא זיא רעטַאעט .עשידיא סָאד .רעטַאעט ןליּפש
 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא לכימ לארשי ןוא ןטָאברַאֿפ ןעוועג
 :ענליוו ןיא רעטעברַא רַאֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עלאגעלמוא טריזינַאגרָא
 ןיימ ןיא) "עילימטֿפ 8 ןוֿפ עטכישעג יד, ןאמָאר ןשיסור סיקסנַא ןוֿפ
 טָאה רע עכלעוו ,עמַארד ַא טכַאמעג רע טָאה (גנוצעזרעביא .רעשידיא
 "ןשטאד , ַא ףיוא ץעגרע -- ענליוו ןיא טריֿפעגֿפױא לָאמ עכעלטע
 -ֿפױא ךיוא טָאה רע .דָארָאגװַאנ ףיוא לַאטש א ןיא רעדָא עלעזור ןיא
 טינ ךימ טרַאנ ןורּכז ןיימ ביוא ןוא ,"רעבעוו, סנַאמטּפױה טריֿפעג
 -וטסַאּפ עטכעלש) "ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז , סָאברימ וװַאטקָא ךיוא .,ּפָא
 רעקירעגנוה-בלַאה רענעסירענּפָא רעד טָא :קידריווקרעמ ןוא .(רעכ
 ןיא .םיריבג ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש וצ טאהעג ביל אקוד טָאה ערדנַאלש
 םעד טליּפשעג רע טָאה "רעבעוו, יד ןיא ןוא "ןבעל ןרַאֿפ המחלמ,
 -רָאג ןעמוקעגסיורא םיא ייב סע זיא ,טגָאז'מ יו ,ןוא סָאבעלאב ןכייר
 -ץלמוא ןַא ןלַאֿפעגכרוד זיא ,1897 ,חסּפ דעומה לוח .טכעלש טינ
 -רעביא טָאה םוקילבוּפ סָאד .עלעזור ןיא לקַאטקעּפס-רעטעברַא רעלַאג
 טָאה רעטעּפש) ,ןֿפָאלטנַא זיא ןוא ןעלטיה יד ןוא ןעלטנַאמ יד ןזָאלעג
 ךעלעטנַאמ יד ? ןבילבעג זיא סָאװ : טכַאלעג גנוגעווַאב רעד ןיא ןעמ
 טריטסערא ןעמ טָאה ןטסיטרַא יד .(עלעזור ןיא ךעלעטיה יד טימ
 רעד ןעוועג זיא לכימ לארשי .עמרוט ןיא געט עכעלטע ןטלאהעג ןוא
 ,סעלָאר ענעבירשעגרעביא ןענוֿפעג םיא ייב טָאה'מ ןוא רָאסישזער
 -ַארד ינווַאלג ןידָאּפסָאג ןֿפורעג לעיציֿפָא םרַאדנַאשז רעד םיא טָאה
 טסנעייל :טגערֿפעג םיא ייב ןעמ טָאה רעהרַאֿפ םעד ףיוא .גרוטַאמ
 רעד .עשיסור :טרעֿפטנעעג רע טָאה -- ַאי -- ?ךעלכיב סעּפע
 ַארַאֿפ סָאװ ,ונייהד -- :ןרעיוא יד טציּפשעגנָא טָאה םרַאדנַאשז
 :טרעּפטנעעג סַאזגנַאל ןוא טלַאק טָאה לכימ לארשי ןוא ?ךעלכיב
 -טסקעט 8 ןעוועג זיא סָאד) .רעּפלָאװ ןידָאּפסָאג ןוֿפ "ץטער יקסור,
 .(שיסור ןענעייל טנרעלעג טלָאמעד ךיז טָאה'מ ןכלעוו ןוֿפ ,לכיב
 !ַאכיַאכיַאכ !ץטער יקסור -- :טכַאלעצ ךיז טָאה רַאדנַאשז רעד
 8 רעדָא קילושז ַא :טסיב וד סָאװ ,ךיד סייוו רָאי רעצראווש רעד
 רַאֿפ ןכַאמ ךיז טנָאקעג טנכייצעגסיוא טָאה לכימ לארשי .טָאידיא

 .םֹּת ַא

 -רָאד יד "ןריֿפנָא, ענימשָא ןייק ןרָאֿפעג ךיא ןיב 1897 יַאמ ןיא
 ןרַאֿפ ןעוועג רימ ייב זיא לכימ לארשי .גנוגעווַאב-רעברַאג ץעקיט
 :ןרעמערק ןוֿפ סעיצקורטסניא ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע .ןרַאֿפּפָא
 ןיא טייצ רָאי א ןסעזעגּפָא ,ןרָאװעג טריטסערַא ןכיג ןיא ןיב ךיא
 ,ןעלכימ לארשי ןעז טלָאװעג ךיא בָאה ,ןרָאװעג טײרֿפַאב .עמרוט
 רַאֿפ געט רַאּפ 8 ןיוש .ןֿפערט טנעקעג טינ ץלַא םיא בָאה ךיא רעבָא
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 טֿפרַאדעג ןטרָאד בָאה ךיא) ווַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאֿפּפָא ןיימ
 רעטָאֿפ ןיימ וצ ןענייז (טכיזֿפױא-יײײצילַאּפ רעטנוא רָאי יירד ןעניואוו
 לארשי ןעמוקעג ,טניואוועג טלָאמעד בָאה ךיא ואוו ,בוטש-רעלעק ןיא
 -ידיא רעד ןגעוו טדערעצ ךיז ןבָאה רימ .רעדניבנייא ײסיָאמ ןוא לכימ
 סָאװ ,רעכיב עיינ ןגעוו טגערֿפעגכַאנ ךיז בָאה ךיא .רוטַארעטיל רעש
 לארשי ,ךיא ןוא ײסיָאמ ןבָאה טדערעג ,סױרַא רָאי ןטצעל םעד ןענייז
 זיא סָאד :ןסירעגרעביא זדנוא רֶע טָאה ףוס םוצ .ןגיוושעג טָאה לכימ
 ,ןקיטָאק טימ ןצרּפ רַאֿפ רעביא סע טזָאל .רוטַארעטיל ץלַאגעל ץלַא
 -עטיל עלאגעלמוא חּכמ זיא סָאװ רעבָא ,ןגרָאזַאב ןיוש סע ןלעוװ ייז
 יער סעּפע ךָאד ןענייז רימ ?טינרָאג ןיוש ןעמ ףרַאד סָאד ?רוטַאר
 יִצ סָאד רימ ןענייז ,רָאי עטוג ידלַא וצ ןטסילַאיצָאס ,ןרענָאיצולָאװ
 לסיבַא ןיא טדער לכימ לארשי סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא ? טינ
 -ץטיל עלאגעלמוא :טרעֿפטנעעגּפָא בָאה ךיא .ןָאט ןטגערעגֿפױא ןַא
 ךָאנ ןרָאװעג זיא רע .דנַאלסױא ןיא ןבעגעגסיורא טרעוו רוטַאר
 טינ סָאװרַאֿפ ןוא .דנַאלסױא ןיא ץלַא ...דנַאלסױא ןיא : רעסייה
 : טשודיחרַאֿפ ךיז בָאה ךיא ?קסנימ ןיא יצ ענליוו ןיא ,אֿפוג ָאד
 :לכיימש ןשימלעש 8 ןָאטעג טָאה לכימ לארשי ? יירעקורד ַא ןוא ,ונ
 -קעוא טנעקעג טָאה שטיוועלעדנוז !יירעקורד ַא ןייז טעװ סע
 -ליוו ןיא רימ ןוא ,ןסור יד רַאֿפ ,יירעקורד ַא גרוברעטעּפ ןיא ןלעטש
 ןוא ...רענליו ַא ןעוועג ךיוא זיא שטיוועלעדנוז ?טינ ןענעק ץנ
 זיא יירעקורד ַא זַא ,טלייצרעד ןכירטש עניימעגלַא ןיא רימ טָאה'מ
 "טּפעלשעגוצ , זייווכעלסיב ןעמ טָאה טֿפירש ,ןַארַאֿפ יו טעמּכ ןיוש
 לארשי טָאה סערּפ לקיטש ַא ,ןעיירעקורד עשידיא עלַאגעל יד ןוֿפ
 :טינ טגערֿפ ןטייהלצנייא ןגעװ ,טעװערטסײמעגֿפױנוצ ןיילַא לכימ
 בָאה טציא ןוא ,םעד ףיוא חמ םעד ןכָארבעג גנַאלךןרָאי בָאה ךיא
 סָאװ ,ןייז טינ טעוװ טינ ז8א ,רעביירש ןבָאה זומ ןעמ רעבָא .סע ךיא
 לָאמא רעדיוו ךיז בָאה ךיא .ןֿפלעה זדנוא ריא טזומ ָאד ןוא ,ןקורד וצ
 ײסיָאמ 4 רימידַאלװ ןוא בעילג ,ידַאקרֿא זיא ואוו ןוא ,ונ : טשודיחרַאֿפ
 ערעזדנוא רעדייא ?דלָאי ןייק טינ טייז :טקַאהעגרעביא רימ טָאה
 ייז רימָאל ,ןרָאי רעבירַא ןענָאק ,ןביילקוצ ךיז ןלעוו ןטנעגילעטנימש
 טעוו ריא .ןדירֿפוצ ןייז ןײלַא ייז ןלעוװ ,ךַאז עקיטרַאֿפ ַא ןגָארטוצ
 -עג ײסיָאמ רימ טָאה קידנעײגסױרַא .טגָאזעגוצ בָאה ךיא ?ןביירש
 רעד :טגָאזעג לָאמַא ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טקנעדעג ריא :טגָאז
 .ריא טעז טציא ?ווימַאיציניא ךס ַא טגַאמרַאֿפ רוחכ

 -עברא, יד טעדנירגעג טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןיא ןײרַא ןיב ךיא
 רַאּפ א ןיא .ןַאט טנעקעג טינ ָאד ךיא בָאה ךס ןייק ."עמיטש-רעט
 ןייק ןרָאֿפּפָא טזומעג ןעיײסיַאמ טימ ןעמַאזוצ ךיא בָאה םורַא געט

 ןגעוו לקיטרא ןַא טקישעגוצ ךיא בָאה ןטרָאד ןוֿפ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי
 וצ טימאב ךיז בָאה ךיא :עירָאטקיװ ןיגינעק ןוֿפ םואעליבוי םעד
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 -רעה-טסבלעז רעשיסור רעד ןשיווצ דיישרעטנוא ןֿפימ םעד ןזייוואב
 רעד ;עיכרַאנָאמ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשילגנע רעד ןוא טֿפַאש
 -גנע ןיא גינעק רעד, :לטרעוו םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה לקיטרַא
 ןיא ןיירַא זיא לקיטרַא ןיימ ."טינ טריגער רע רעבָא ,טגינעק דנַאל
 רימ ןעוו גָאט רעד ."עמיטש-רעטעברא, ןרעמונ ייווצ עטשרע יד
 -עברַא, רעמונ ןטשרע םעד ןעמוקאב ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןבָאה
 8 ןעוועג זיא'ס .בוט םוי א ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא ,"עמיטש-רעט
 טלָאמעד ןוֿפ .סרעזדנוא רעבָא ,ןזיירג טימ לוֿפ ,לטעלב םערָא ןיילק
 ערעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב לכימ לארשי ןעמָאנ רעד רימ ייב טָאה ןַא
 .טייקיטכיוו

 1897 רעבָאטקָא ןיא .טנַאקַאב זיא עטכישעג עקידרעטייוו יד
 זיא "עמיטש-רעטץעברא, יד ןוא "דנוב, רעד טעדנירגעג ךיז טָאה
 -ץגרעביא ךיז טָאה יירעקורד יד .ןאגרָא רעלעיציֿפָא ןייז ןרָאװעג
 -ץגסיוא זיא ,רעטעברא עכעלטע ןגָארקעג ,קסױרבָאב ןיא ןגָארט
 סָאװ ,יד ןוֿפ ןרָאװעג זיא לכימ לארשי .ק .צ ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאה
 .רעיוא ןיא ליומ ןוֿפ ,טייהרעליטש סױרא ןעמ טדער ןעמַאנ רעייז
 יד ןוא לכימ לארשי .ןלַאֿפעגכרוד יירעקורד יד זיא 1898 גנילירֿפ ןיא
 טָאה םיא סָאװ ,םענייא רעסיוא) יירעקורד ןוֿפ רעטעברא עקירעביא
 ןייק ןרָאװעג טריֿפעג ןענייז (ןרעוו וצ ןענורטנַא ןבעגעגנייא ךיז
 -ילנטימ יד טריֿפענּפָא ךיוא ןעמ טָאה ןיהַא .ןווָאטַאבוז וצ עװקסָאמ
 עכלעוו ,"דנוב, ןוֿפ רעוט עייר ַא ןוא טעטימָאק לַארטנעצ ןוֿפ רעד
 .טעטש ץערעדנַא ןיא ןרָאװעג טריטסערַא טייצ רעבלעז רעד וצ ןענייז
 -ץגסיוא לכימ לארשי ךיז טָאה עמרוט רעװקסָאמ ןיא ןטרָאד ןוא
 .טשטילג

 -םיוא טםינ טייוו ןענייז ןיקסנילּפאק ןגעוװ ןעגנורענירעד עניימ
 -ָאט עשיטַאמַארד ןוא ןשינעגענַאב ךס ַא ןבילבעג ךָאנ .טּפעשעג
 -רעביא ןוא טייצ רענעי רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז עכלעוו ,ןטנעמ
 רעבָא .אֿפוג ןעלכימ לארשי ןוֿפ טלאטשעג-שינעטער רעד רַאֿפ טּפיוה
 רעד וצ ךיז לעוװ ךיא ןוא גנַאל וצ ךיוא ױזַא ןיוש זיא לקיטרא ןיימ
 .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןרעקמוא עמעט

 יו ,םעדכָאנ זַא ,ןבעגוצ רָאנ ךיא ליוו ,טינ ןסייוו סָאװ יד רַאֿפ
 ,רָאטַאקָאװָארּפ א רַאֿפ ןרָאװעג טרעלקרעד ךעלטנֿפע זיא יקסנילּפַאק
 טניואוועג טָאה רע ואוו ,ווָאטַארַאס ןייק ענליוו ןוֿפ ןֿפָאלטנַא רע זיא
 ןוא טרָאּפסַאּפ ַא .1917 ןוֿפ עיצולָאװער רעד זיב עילימַאֿפ ןייז טימ
 ןוֿפ םיא טָאה עכלעוו ,עקנַארכָא יד ןבעגעג םיא טָאה טכערניואוו
 זיא עיצולָאװער רעד ךָאנ .טלעג טימ טציטשעג ךיוא טייצ וצ טייצ
 ןבָאה 1920 ןיא .עמרוט ןיא ןסעזעג גנַאל זיא ,ןרָאװעג טריטסערא רע
 .עװקסָאמ ןיא ןסָאשרעד סעקיװעשלָאב יד םיא
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 עגָארֿפ עלַאנַאיצַאנ
 ןוא

 ןעמעלבָארּפ-רוטלוק

 רוטלוק-ןסַאמ עשידיי יד
 ןגָארֿפ עטגָאטייוועגנָא
 גנוגעווַאב עשיטסילַאיצַאס יד ןוא גנוגעווַאב-רוטלוק יד
 ןגַארֿפ עלַאנַאיצַאנ עשידיי יד וצ גנולעטש רעזדנוא
 !טעבַאֿפלַא רעדָא תיב-ףלַא





 עקירעמַא ןיא רוטלוק-ןסַאמ עשידיא יד

 םייה רעטלַא רעד ןיא ןוא

 ,ןשטנעמ-יײטרַאּפ ענעזעוועג יד ןוֿפ רענייא זיא רערעל שובייל
 עלַאקידַאר ערעזדנוא גירק טרעלקרעד ןרָאי עטצעל יד ןבָאה סָאװ
 ןענָאק טעברַא-רוטלוק ןיא זַא ,ךיוא טלַאה רע .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 ךיז טגָאלק ןעלקיטרַא ענייז ןוֿפ םענייא ןיא .ןדָאש רָאנ ןעײטרַאּפ יד
 -רַאֿפ ,ןלױּפ ןיא ןעײטרַאּפ-רעטעברא עשידיא יד ףיוא רערעל שובייל
 ."רוטלוק-ןסַאמ , יו קורדסיוא ַאזַא טכַארבעגנײרַא ןבָאה ייז סָאװ
 ןרעסעב ַא ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג טינ טימרעד ,רע טגָאז ,ןבָאה ייז
 -נוזוצּפָא ךיז גנאלרַאֿפ א ןעוועג טייז רעייז ןוֿפ זיא סָאד .טלַאהניא
 עשיטילָאּפ ענעגייא יד ןקיטסעֿפַאב םעד ךרוד ןוא ערעדנַא ןוֿפ ןרעד
 .עיצאזינַאגרָא

 -ץדיא יד ןבָאה ןלױּפ ןיא , :ןבירשעג יוזַא רעגינ .ש טָאה געט יד
 רעגינ ."רוטלוקךסַאמ , :קורדסיוא ןא ןֿפאשעג "דנוב , ןוֿפ ןגָאלַא
 סָאװ ,סָאד ךיז טָאה ,םוטעמוא יוװ ,רעלוֿפ ןוא רעסעב זַא ,טניֿפעג
 ָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא טכעלקריוורַאֿפ ,"רוטלוק-ךסאמ , ןָא טֿפור'מ
 ,ןסנַאוינ רַאֿפ סערעטניא ןַא ןָא ,רוטלוק עטכַאֿפנײארַאֿפ ַא סָאד זיא

 ,תוקיֿפס ןָא ןוא ןביולג ןָא ,רענעט ערעליטש ערעניײֿפ רַאֿפ רעיוא ןַא ןָא
 -ַארט ןָא ,ןײלַא ךיז וצ ןעגנורעדָאֿפ עלַאמיסקַאמ ןָא ,ןשינעלבירג ןָא
 טריטנעירָא יז .ץנעגילעטניא ןַא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד ןָא לייוו -- םזיג
 .ןליצ:טֿפנוקוצ ףיוא ,םַארגָארּפ ַא ףיוא ,עיגָאלָאעדיא ףיוא טינ ךיז
 םוי 'ה ךורב זיא הכרב ריא .ויטקעּפסרעּפ עטיירב ןייק טינ טָאה יז
 ,עשיומ --- ללּכה ...ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ ףיוא : גנוזָאל ריא .םוי
 ! רוטלוק ןייד זיא סָאד

 "רוטלוק-ןסַאמ עשידיא , קורדסיוא רעד זיא ,סייוו ךיא טייוו יו
 ךיא קנעדעג ,סלַאֿפנלַא .רימ ןוֿפ ןרָאװעג טצונַאב לָאמ ןטשרע םוצ
 .1919 ,רעמוז יו רעירֿפ טצונאב ןבָאה םיא לָאז רעצעמע זַא ,טינ
 וצ טינ ךיז ביילק ךיא ןוא ןעמירַאב טינ טימרעד ָאד ךיז ליוו ךיא
 ךיא .גנוקעלּפטנַא עסיורג ןייק טינ -- טנעטַאּפ א םעד ףיוא ןעמענ
 -סיוא רעקיזָאד רעד סָאװ בילוצ ןוא ןעוו ,יוו ,ןלייצרעד רָאנ ָאד ליוו
 סָאװ ,סָאד זַא ,ןזיװַאב ךיוא ליוו ךיא .ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא קורד
 ,סָאד טינ טייוו זיא ,"רוטלוק-ךסאמ , ןעמָאנ ןטימ ןענעכייצאב רימ
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 טָאה ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןוא ,ןיירא םעד ןיא טגייל רעגינ .ש סָאװ
 ןרָאװעג ןֿפאשעג טינ זיא ןוא טלאהניא ןטמיטשַאב א ךיז רעטנוא
 םעד .ןבָאה ליוו רערעל שובייל יו ,ץנערוקנַאק-ייטראּפ בילוצ רָאנ
 .ןזייוװַאב וצ רעדיוורעד וליֿפַא עטצעל סָאד רימ זיא ,טגָאזעג תמא
 רענגעק ערעייז ייב ןעעז סָאװ ,ןשטנעמ טימ סיוא ךיז הנעט ייג
 -רַאּפ רעדָא עכעלנעזרעּפ ,ץנערוקנַאק -- וויטָאמ ןייא רָאנ קידנעטש
 .ץנערוקנָאק-ייט

 ןיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיא עטסערג יד זיא 1919 רָאי ןיא
 ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא עכלעוו ,עגיל-רוטלוק יד ןעוועג עניַארקוא
 -ָאמיוא רעלערוטמלוקילַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא 8
 ,ןלוש-לטימ ,ןלוש עשידיא עלַא רעביא טעטלַאװרַאֿפ טָאה יז .עימָאנ
 -רַאֿפ טָאה ןוא ,ווָאקרַאכ ןיא ןוא וועיק ןיא ,סרַאנימעס-רערעל ייווצ
 ףוס ןבָאה סעקיוועשלָאב יד ןעוו .גַאלרַאֿפרעכיב ןסיורג ַא טגָאמ
 סעקעסוועי יד ןבָאה ,עניַארקוא ןעמונרַאֿפ לָאמ עטייווצ סָאד 9
 -רוטלוק רעד ןוֿפ ץנעטסיזקע רעד רעטנוא ןבָארג ךיז ןביוהעגנָא דלַאב
 ךיז ןבָאה ריא ןיא ,עיצוטיטסניא עכעלרעגריבניילק ַא זיא יז :עגיל
 . .ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאקיטנַא יד טקיטסעֿפרַאֿפ

 עשיניַארקוא-לַא ן ןעמוקעגרָאֿפ וועיק ןיא זיא ,1919 ,ילוי ןיא -|
 יד ןוֿפ רעריֿפ עקידטלָאמעד יד .עגיל-רוטלוק רעד ןוֿפ ץנערעֿפנַאק
 ןוא סעֿפַאר השמ ,ןטסידנוב עקיטכענ יד -- ןטסינומָאק עשידיא
 יז .סעקַאטַא עֿפרַאש טימ ןטָארמענסױרַא ןענייז -- ץֿפח םחרבא
 עשיטסינומַאק-ייר 8 ןרעוו לָאז עגיל-רוטלוק יד זַא ,טלַאװעג ןבָאה
 .רוטלוק רעשירַאטעלַארּפ טימ ןעמענראֿפ ךיז לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא
 :עדער סעסעֿפַאר השמ ןוֿפ סולש םעד טנייה יו ךָאנ קנעדעג ךיא
 טעוו סָאװ ,םיזעב רעסיורג רעד ןענייז ,ןטסינומַאק עשידיא ,רימ
 ,סעצרּפ ערעייא ,ךעלעדנעמ ערעייא סָאג רעשידיא רעד ןוֿפ ןרעקסיוא
 ..טסימ עכעלרעגריבניילק עצנַאג רעייא ןוא סמכילע-םולש ערעייא

 ןוא וועיק ןיא ןטסינומָאק עניימעגלא יד רךָאנ ןבָאה טלָאמעד
 יױװַא טינ עגיל-רומלוק רעד ףיוא טקוקעג עווקסָאמ ןיא טּפיוהרעביא
 ןבָאה סעצניקינעד יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא .םורק
 -סינומָאק יד טָאה ,עניארקוא ףיוא ץוויסנעֿפָא עקראטש ַא ןבוהעגנַא
 עיצולָאזער רעד ןיא טָאה'מ .תוגאד ערעקיטכיוו טאהעג טכַאמ עשיט
 -לוק ןוא רומלוק רעשיראטעלָארּפ ןשיווצ הרשּפ ַא ןעניֿפעג טֿפרַאדעג
 רעד ןוֿפ טקעיָארּפ םעד ןביירש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ללּכב רוט
 ,"רוטלוק-ןסַאמ, :עלומרָאֿפ יד ןבילקעגסיוא בָאה ךיא ןוא ,עיצולַאזער
 עניימעגלא יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא רׁשּכ ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו יד
 ןוא רוטלוק עשיראטעלָארּפ יו רעטיירב ךָאד זיא ןוא ןטסינומַאק
 .קלָאֿפ ןשידיא ןוֿפ טייחרעמ עטסערג יד םורַא ,ףוס לּכ ףופ ,טמענ
 -ַאזוצ טָאה---:טסינומָאק ןייק טינ:טלָאמעד ךָאנ -- ווָאקאוװטיל השמ
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 םעד ןָא אמּתסמ ןיוש טָאה רע .טריגאדער ץיצולָאזער יד רימ טימ ןעמ

 אטחילע ןקירעביא ןַא טאהעג טציא רע טלָאװ ,טינ ןעוו ,ןסעגרַאֿפ

 ףיוא ןעוועג םיּכסמ טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןגָאלש וצ ךיז
 "רעמ עסיורג ַא ןעמוקאב טָאה ץיצולָאזער רעזדנוא .עלומרָאֿפ ןיימ
 .ןבעל טזָאלעג ץעגילירוטלוק יד ןעמ טָאה טייצ ַא זיב ןוא ,טייה

 ךָאנ ןוא סעצניקינעד יד ךָאנ ןיוש ,רעטעּפש ןטַאנָאמ 158 טימ טשרע

 טליֿפעג ךיז ןבָאה עניארקוא ןיא ןטסינומָאק יד ןעוו ,ןקַאילַאּפ יד
 יָאזער םוש ןייק ןוא טריזינומָאק עגיל-רוטלוק יד ןעמ טָאה ,לטָאז ןיא
 רעײרֿפ 8 ןוֿפ .ןעועטַאר טנַאקעג טינ רעמ ןיוש זדנוא טָאה עיצול
 ןיא עלעֿפײרש 8 ןרָאװעג עגיל-רוטלוק יד זיא טֿפַאשלעזעג-רוטלוק
 סעיצקעס עשיטסינומָאק עשידיא יד ןוֿפ ןישַאמ רענַאיזאק רעד
 -כרוד ץכַאגֿפױא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,(.קעס .וועי)
 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא רוטַאטקיד עשיטסינומָאק יד ןריֿפוצ

 "ידיא רעד םוא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןלױּפ ןיא ,רעטעּפש
 ןוא דילגטימ א ןייז ריא ןיא ןָאק סע רעוו ,עיצַאזינַאגרָאלוש רעש
 ןוֿפ דילגטימ א זא ,טרעדָאֿפעג ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןבָאה ,טינ רעוו
 דילגטימ 8 זיא סָאװ ,רעד רָאנ ןייז ןענָאק לָאז עיצַאזינאגרָא-לוש רעד
 ינַאגרָא-לוש יד ןכַאמ ןסייהעג שיטקַאֿפ טלָאװ סָאד -- ןַאינוי ַא ןיא
 עטיירב ענעי טייז 8 ןָא ןזָאל ןוא עשירַאטעלָארּפ ןייר 8 רַאֿפ עיצַאז
 -נוב בור סָאד .רעטעברַא-ךיול ןייק טינ ןענייז סָאװ ,ןסַאמ עשידיא
 ןבָאה ענליוו ןיא .ןעגנַאגעג טינ טייוו ױזא ןענייז רעוט-לוש עשיטסיד

 -ַאװצ טעבראעג ןָא בױהנָא ןוֿפ גנוגעווַאב-לוש רעד ןיא ןטסידנוב יד
 .רדח סדַאבַאש רָאטקָאד ןוֿפ ןטַארקָאמעד עכעלרעגריב יד טימ ןעמ
 ."רוטלוק-ןסָאמ ,לומרָאֿפ יד ןעמואוושעגסױרַא הרשּפ א סלַא רעדיוו זיא
 ץשידיא יד ןוֿפ גנַאגמוא ןיא ןיירַא רעמ ץלַא יז זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא

 .ןעײטרַאּפ-רעטעברַא
 ךורּפש א זיולב ןעוועג טינ זיא "רוטלוק-ןסַאמ , לומרָאֿפ יד רעבָא

 ,רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ ןצענערג יד ןָא טנכייצ יז .ערה-ךיע ןא ןגעק
 -ניא םעד טריזירעטקַארַאכ ,טקעיבָא ןוא טקעיבוס ריא טמיטשַאב
 -רוטלוק רעייז ןיא ןיירַא ןנייל ןטסילַאיצָאס עשידיא יד סָאװ ,טלַאה
 .טעברַא-לוש-ןוא

 ןעמ זיא זדנוא ייב .רעטעברט יו ,רעטיירב זיא סָאד -- "ןסַאמ
 -ידיא רעד ןוֿפ עציטש עקיצנייא יד זַא ,ןרזחוצרעביא טניואוועג טֿפָא
 ַא זיא סָאד .רעטעברַא עשידיא יד ןענייז רוטַארעטיל ןוא לוש רעש
 -ןיילק ,עטלעטשעגנָא ,תוכאלמ-ילעב ןסַאמ עטיירב ןבָאה רימ .אמזוג
 רעד ןוֿפ רעכיורבעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ללּכב -- רעלדנעה
 -לעֿפַאב עשידיא יד טגָאמרַאֿפ עּפָאריײא-חרזמ ןיא .רוטלוק רעשידיא
 עקירעמַא ןיא .רעטעבראךיול יו רעמ ןסַאמ-סקלָאֿפ עכלעזא גנורעק
 רעוויטקא רעמ רעד ,תמא .טרָא םעניילק ןייק טינ ךיוא ייז ןעמענרַאֿפ

285 



 -רוטלוק ערעזדנוא ןוֿפ רעגערט יד ,גנוגעווַאב-רוטלוק רעזנוא ןוֿפ לייט

 טכער יד רַאֿפ רעֿפמעק יד ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 -עברַא ענעזעוועג רעדָא רעטעברַא ןענייז רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ

 עכלעוו ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידיא ענעי ןובשח ןוֿפ ןזָאלסױרַא רעבָא .רעט

 רעסיורג א ןעוועג טלָאװ ,ןעוועג טינ רעטעברא ןייק רעהַא זיב ןענייז

 .תועט

 -רַאֿפ עשידיא יד ןוֿפ טכיורבעג קיניײװ רעייז טרעוו רוטלוק רעזנוא

 ךָאנ ןוא ,גנוקידירֿפַאב-רוטלוק רענעגייא רעייז ןיא ןסאלק עכעלגעמ

 ןוֿפ עטלייצעג רָאנ .רעדניק ערעייז ןוֿפ גנואיצרעד רעד ןיא רעקינייװ

 ןרעוו רעטייוו סָאװ ןוא ,ןעייר-רוטלוק ערעזדנוא ןיא רימ ןעניֿפעג ייז

 ערעזדנוא טימ זיא עבלעז סָאד .רעקינייוו ץלא עטלייצעג עכלעזא

 ןבעל ייז ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד .ןטנעגילעטניא עלענַאיסעֿפַארּפ
 ייב זיא ךַארּפשידנַאל יד .דנַאל ןוֿפ רוטלוק רענײמעגלַא רעד טימ
 עשידיא יד .ערעיראק וצ לסילש ַא ,ןבעל ַא ןכַאמ וצ גייצעג ַא יז

 רעד ןיא .בָאגוצ ַא רָאנ ןייז ,לַאֿפ ןטסעב ןיא ,ייז ייב ןָאק רוטלוק

 -ןיימעגלא ערעייז רַאֿפ גנוקידירֿפַאב ַא ייז ןכוז רוטלוק רענײמעגלַא

 יז ףרַאד רוטלוק עשידיא יד .סעיצָאמע ןוא ןסערעטניא עכעלשטנעמ

 לָאז'מ ביוא .ןרעגַאב עשידיא-םיטניא ערעייז ףיוא רעֿפטנע ןַא ןבעג

 טימ זיולב ןבעגּפָא ןזומ ךיז רוטלוק עשידיא יד טעוו ,ןגערֿפ ייז ייב
 ןלעװ רעדיל ןוא ןלעװָאנ ערעזנוא ןוֿפ סעמעט יד ."טייקשידיא

 -עטיל ערעדנא ןיא ןעניֿפעג ייז סָאװ סָאד ,עשידיא:טכע ןייז ןֿפרַאד

 טימ רָאנ סיואכרוד טעמּכ ןבעל ןסַאמ עשידיא עטיירב יד .טינ ןרוטַאר
 יז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ סיוא ךיז ןבעל ןוא רוטלוק רעשידיא רעד
 ,טרָא רעדנַא ןייק טינ ןבָאה ייז .ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא ןעניֿפעג
 -ןיימעגלט ערעייז ףיוא גנַאלקּפָא ןַא ןוא רעֿפטנע ןֿא ןעניֿפעג וצ ואוו
 שידיא .שידיא ןיא רָאנ יו ,ןרעגַאב ןוא סעיצָאמע ,ןטיונ עכעלשטנעמ
 ןכעלשטנעמלַא ןצנַאג רעייז וצ לסילש רעקיצנייא רעד ייז ייב זיא

 םנוֿפ דרע רעצראוש רעד ייב ,ייז ייב ןוא ;טלַאהניא ןשידיא ןוא
 -ניא רעכעלשטנעמלַא רעד ןוא טלַאהניא רעשידיא רעד זיא ,קלָאֿפ
 .ןטנעגילעטניא יד ייב יוװ ,ןטכָאלֿפעגנעמאזװצ רעגנע טלַאה

 ךיז ךיא ליֿפ רעטעברַא טימ :טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה שַא םולש
 טנעייל סָאװ ,דיא רעכייר א רעדָא ,טנעגילעטניא ןא ןעוו .רעסעב
 ,ןדייל טינ רֶע ליוו ,ךוב ַא סניימ ןיא ןיירַא טקוק ,ךיוא שידיא לָאמַא
 .רעלעטשטֿפירש עשיסור ןוא םירעוּפ עשיליוּפ רעדליש ךיא סָאוװרַאֿפ
 8 ןייז לָאז ךיא ,רע טגנַאלרַאֿפ רימ ןוֿפ .ואוושרעדנַא רֶע טכוז סָאד
 רעשידיא רעד .ָאטעג רעד ןוֿפ רָאנ ןוא ,ָאטעג רעד ןוֿפ רעביירש
 רַאֿפ .טלעוו עצנַאג יד ,ןשטנעמ ןצנַאג םעד רימ ייב טכוז רעטעברַא
 ךעלעקניוו עלא ןעלקיװאוצרעדנַאנַאֿפ טייקכעלגעמ ַא ךיא בָאה םיא
 .המשנ ןיימ ןוֿפ
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 ךיוא גָאט-וצ:טנייה ןענייז רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ רעֿפעש יד
 זנוא ייב ןענייז טייצ רעטשרע רעד ןיא .ןשטנעמיסקלָאֿפ ץלַא יו רעמ
 ןוֿפ ,טלעוו רעשיטַאבעלאב רערעכעה רעד ןוֿפ ענעמוקעגּפַארֿט ןעוועג
 ליֿפיװ .לג .ד ןוא תובשחמ לעב ,ץרּפ .ל .י יו ,םינסחי ןוא םידמול
 שימעדַאקַא לָאצ יד זיא סיורג יוװ ןוא ?עכלעזַא טציא רימ ןגָאמרַאֿפ
 -נוא ? רעֿפַאש-רוטלוק ערעזנוא ןשיווצ ןטנעגילעטניא עטעדליבעגסיוא
 -ניילק ןוֿפ בור סָאד טציא ןעמאטש .לג .ד ןוא רערעל ,רעביירש ערעז
 -רַא ענעזעוועג ןײלַא טֿפָא ןענייז ,סוחי-רעטעברַא ןוא ןשיטַאבעלַאב
 יד .ערעדנַא ןוא יָאבַאר ,בייל ינַאמ ,גרעבנעסייוו .מ .י יו ,רעטעב
 -ץטניא-סקלָאֿפ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג ייז ןוֿפ טייהרעמ עטסערג
 -סקלָאֿפ יד טימ ןדנוברַאֿפ םידעֿפ רעטנזיוט טימ זיא עכלעוו ,ץנעגיל
 .ןסַאמ

 ,ןסַאמ יד רַאֿפ זיולב טינ רוטלוק רעזדנוא טעברַא ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 -סױרַא ןייז זומ ןוא זיא גנובערטש רעזדנוא .ןסַאמ יד ךרוד ךיוא רָאנ
 .ייז ןעלקיווטנַא ןוא תוחוּכ ענעגרָאברַאֿפ עריא עסַאמ רעד ןוֿפ ןעיצוצ
 טינ ביוא ,תוחוּכ עשירעֿפעש ןעמענ רוטלוקדןסַאמ ַאזַא ןעק ןענַאװ ןוֿפ
 ? אֿפוג ןסַאמ יד ןוֿפ

 .טייקכייר יא ,טײקמערָא יא טגיל רוטלוק-ןסַאמ ףירגַאב םעד ןיא
 ןגָאמרַאֿפ סָאװ יד ,ערעטנעגילעטניא יד ,ערעכייר יד לייוו ,טײקמערָא
 ערעדנַא וצ קעווא ןעייג ,ןטייקכעלגעמ עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ רעמ
 רעמערָא ןא רעביא טביילב רוטלוק רעשידיא רעד רַאֿפ .ןרוטלוק
 -םיוא ןוא רעכיב ןֿפױק וצ טייקכעלגעמ קיניײװ טָאה רעכלעוו ,םלוע
 רערעמ ןעגנוטייצ ןוֿפ רוטלוק א סע טרעוו .סעיצוטיטסניא ןטלַאהוצ
 יו רערעמ סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ןוא רעדיל ,ןלעװָאנ ןוֿפ ,רעכיב ןוֿפ יו
 -סקלָאֿפ ןוא ןלוש-סקלָאֿפ ןוֿפ ,ןטעברַא עכעלטֿפַאשנסיװ עטסנרע ןוֿפ
 -כייר .ןלושכיוה ןָא רָאג ןוא ןלוש-לטימ קיניײװ טימ ןטעטיזרעווינוא
 ןעק יז ,ןדָאב ןוֿפ ןסײרּפָא טינ ךיז ןעק רוטלוק-ןסַאמ 8 לייוו ,טייק
 ןייק ןייז טינ ריא ייב ןָאק הצילמ .סנקלָאװ יד ןיא ןעילֿפרַאֿפ טינ
 טימ ,קלָאֿפ ןיא סיֿפ עדייב טימ ןייטש זומ יז .הרוחס ערַאבגנַאג
 .ןטיונ ענייז

 טקידנעעג ןבָאה סָאװ יד וליֿפַא ,ןסַאמ ןענייז רענעייל ערעזדנוא
 .ןסַאמ עטנעגילעטניא ,ןסַאמ ץלא ךָאנ ןענייז ,ןלױּפ ןיא לוש-סקלָאֿפ ַא
 ןצנַאג ןיא ןענייז ליֿפי -- לוש-לטימ עשידיא א ןקידנע סָאװ יד
 -ָאנכעט ,ןיצידעמ ןרידוטש ליוו רענייא ַאזַא בוא ? עכלעזַא ןַארַאֿפ
 -ָארייא עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא ןענעק רע זומ ,עימעכ רעדָא ,עיגָאל
 ,שיזױצנַארֿפ רעדָא שילגנע ,שטייד ,ןגָאז רימָאל ,ןכַארּפש עשיאעּפ
 ,טֿפַאשנסיװ רענייר רעד טימ תוכייש א טָאה סָאװ ,ץלא רע טעוו
 ,ןײלַא םעד בילוצ ןיוש קיטיונ סָאד זיא םיא .ןכַארּפש ענעי ןיא ןענרעל
 ,טעטילַאיצעּפס ןייז ןיא ןֿפַאשעג ןרעוו סָאװ ,סעיינ יד לָאז רע ידּכ
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 -םדנַאל רעד ןיא .רוטלוק רעכייר ַא ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא ןענעייל ןענַאק

 בילוצ ,שטנעמ-סטינשכרוד א יו ,רעשימייה ךס א ןייז רע זומ ךַארּפש

 ןוא ,הסנרּפ וצ לסילש ַא ךיוא ךָאד זיא לוש-ךיוה עדעי סָאװ ,םעד

 "ןייר .ןיילַא ןדיא טימ רָאנ הסנרּפ ןוֿפ דלעֿפ ןייז ןצענערגַאב טינ ןעק רע

 סנטסקינייוו םוצ ןשטנעמ רַאֿפ ןבירשעג ןרעוו קרעוו עכעלטֿפַאשנסיװ

 ,ןעמוקַאב טינ גנודליב ַאזַא טָאה סָאװ ,רעד ,גנודליב רעלעטימ ַא טימ

 -םיד עקיטסייג עקיטיונ יד ,ןֿפירגַאב ערַאטנעמעלע יד ןלעֿפ םענעי

 ןגעוו קרעוװ עכעלטֿפַאשנסיװ-ןייר רַאֿפ .קרעוו עכלעזא רַאֿפ ןילּפיצ

 ןייק שידיא ןיא זיא עימָאנָארטסא ,עימעכ ,קיזיֿפ ,קיטַאמעטַאמ

 .ָאטינ טרָא

 ןעמ ןָאק שידיא ןיא סָאװ ,םעד םוא זיולב טינ ךיז טלדנַאה ָאד

 .ןטֿפַאשנסיװ עטקַאזקע ןוֿפ קרעוו רַאֿפ רענעייל קיניײװ רָאג ןעניֿפעג

 -רַא-סטֿפַאשנפסיװ רעד ןוֿפ טײקרַאבטכורֿפ רעד םוא ךיז טלדנַאה סע

 ןייטשנייא זַא ,ךַאז עכעלגעממוא ןַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש .אֿפוג טעב

 רע יִצ ,ןגערֿפ רימ וצ ןעמוקעג ערעירַאק ןייז ןוֿפ בױהנָא ןיא טלַָאװ

 רעדָא שטייד ןיא ןכעלטנֿפערַאֿפ ןטעברא עכעלטֿפַאשנסיװ ענייז לָאז

 טביירש .שטייד ןיא :טרעֿפטנעעג סיוועג ךיא טלָאװ --- שידיא ןיא

 טײלסטֿפַאשנסיװ ךס ַא ןוֿפ טנעיילעג טרעוו סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא רע

 ,ןּפַאכֿפױא דלַאב טרָאװ עיינ םעדעי ןייז ןעמ טעוו ,רעשרָאֿפ ןוא

 יב זיא םע סָאװ ,סָאד .רעטייוו ןעגנושרָאֿפ יד ןריֿפ ,ןרילָארטנַאק

 םָאד ןרעדנַא םייב טרעוו ,טרָאװ עטצעל סָאד ןַאמסטֿפַאשנסיװ ןייא

 שטייד .ןדָאב ןקיטסניג ַא ןרעּפכורֿפַאב ןעמיוז עיינ יד .טרָאװ עטשרע

 רַאֿפ טלַאה ןַאמסטֿפַאשנסיװ רעדנטיײדַאב רעדעי סָאװ ,ךַארּפש א זַיא

 ןגָארטעגרעביא טרָאװ יינ סעדעי טרעוו ןטרָאד ןוֿפ .ןענעק וצ קיטיונ

 ןוא רע ָאד זיא סע .ןרוטלוק עכייר ערעדנַא יד ןוֿפ ןכַארּפש יד ןיא

 "ער יד ןַאמסטֿפַאשנסיװ ַא טכעלטנֿפערַאֿפ .ןעמעוו רַאֿפ ָאד זיא סע

 טעוװ ,שילױּפ ןיא וליֿפַא רעדָא ,שידיא ןיא גנושרַאֿפ ןייז ןוֿפ ןטַאטלוז

 טעוו'ס רעבָא ,קלָאֿפ ןייז ןוֿפ עבילנגייא עלַאנַאיצַאנ יד ןעלציק סע

 ,ןעגנושרָאֿפ עקידרעטייוו וצ טקנוּפ-סגנַאגסױא ןַא רַאֿפ ןעניד טינ

 .רַאבטכורֿפמוא ןביילב טעוו'ס

 ןטֿפַאשנסיװ עכעלטֿפַאשלעזעג טימ ,עיגָאלָאיצַאס ,עטכישעג טימ

 עֿפיט וצ ןַארַאֿפ ךיוא ןענייז ןטרָאד .שרעדנַא לסיב ַא ךאז יד זיא ללּכב

 ןדנוברַאֿפ רעקינייוו ןענייז ייז רעבָא .םלוע ןכעלנייוועג ןרַאֿפ סעמעט

 -יירגוצ עסיורג ַאזַא ןבָאה טינ ןעמ ףרַאד ייז וצ ,ןטנעמירעּפסקע טימ

 ןיא ןענייז ,ןבעל ןוא שטנעמ וצ רעטנעענ זיא טלַאהניא רעד ןוא ,גנוט

 יז ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ עטלקיװטנַא רעמ ןַארַאֿפ ךיוא עסַאמ רעד

 .ןעוועטנורגרעד ייז ןיא ךיז ןענעק ,ןכיירגרעד

 .רוטלוק רעזדנוא רַאֿפ ןצענערג עסיוועג ןבעגעג ןענייז טימרעד

 ַא ןוֿפ (עיצַאזירַאגלואוו עטייקוצ ןייק טינ) ץיצַאזירַאלוּפַאּפ עטוג ַא
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 עכעלטֿפַאשנסיװ 8 יו ,רעקיטיונ ךס ַא זיא קרעוװ ךעלטֿפַאשנסיװ

 עשימעדַאקַא ןא יו ,רעקיטכיוו זיא טעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ ַא .גנושרָאֿפ

 ,עטכישעג רעשידיא ,ץיגָאלָאליֿפ רעשידיא רַאֿפ ערדעטאק א .לוש-ךיוה

 ידּכ ןבָאה רימ ןזומ סָאד -- ןכיילג סָאד ןוא קיטסיטַאטס עשידיא

 ייצידעמ ַא .ןטֿפַאשנסיװ עשידיא ץענעֿפורעג-ױזַא יד רעטייוו ןריֿפ וצ

 ןוֿפ ןצענערג עקיטציא יד ייב טָאה שידיא ןיא טעטלוקַאֿפ רעשינ

 .טינ ןעניז ןייק רוטלוק רעזדנוא

 רעד ןזיועגנָא טלוב ךיוא זיא רוטלוק-ןסַאמ עלומרָאֿפ רעד ןיא
 ףמַאק רעד -- רוטלוק עשידיא עיינ יד ןלעזאב ףרַאד סָאװ ,טסייג
 ףמַאק ןסיורג םעד ןיא .ןסַאמ יד ןוֿפ לַאעדיא-טֿפנוקוצ רעד ,ןסַאמ יד ןוֿפ

 ןוֿפ ךיוה רעד ףיוא ןבױהֿפױא ךיז ליוו עכלעוו ,טייהרעמ רעד ןשיווצ

 רעביא רעכעה ןביילב ןליוו עכלעוו ,עטריגעליווירּפ ענעי ןוא ,ןשטנעמ
 יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז רוטלוק עשידיא יד זומ -- טייהרעמ רעד
 8 ףיוא ןייטש ןלעװ ןשטנעמ עלַא ואוו ,טלעוו רעיינ א ןוֿפ ןלאעדיא
 טייקכעלגעמ עכיילג א ןבָאה ןלעוװ עלא.ךיוה רעכעלשטנעמ רעכיילג
 עכלעוו טימ ,ןטייקיאעֿפ ןוא ןטֿפערק יד ןבעלסיוא ןוא ןעלקיװטנַא וצ
 טריגעליווירּפ ןייז טינ טעוװ רענייק ןוא ,ןעקנָאשַאב ייז טָאה רוטַאנ יד
 רענעי רעדָא רעד ןגעוו טינ ךיז טלדנַאה ָאד .ערעדנַא ןוֿפ ןובשח ןֿפיױא
 ןלאעדיא-טֿפנוקוצ עניימעגלא יד ןגעוו רָאנ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס
 םענײמעגלַא םעד ןגעוװ רָאנ ,ןטייהלצנייא ןגעוו טינ ,ןסַאמ יד ןוֿפ

 .טסייג

 ָאד ןיימ ךיא זַא ,ןייז דשוח טינ אמּתסמ ךימ טעוװ רעגינ .ש ןוא

 רעשירַאטעלָארּפ ןוא רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ ןוֿפ עיניל רעװקסָאמ יד

 ןוֿפ ןירעניד א ןרעוו זומ רוטארעטיל יד רעכלעוו טול ,רוטַארעטיל

 -ניא רַאֿפ ןריטיגַא ןעמ זומ רעדיל ןוא ןענַאמָאר ןיא ,טערקעד ןטצעל

 יד .רָארעט םעד ןעגניזַאב ,עיצַאזיוװיטקעלַאק ןוא עיצאזילאירטסוד

 -רָאֿפ ַא יו ,רעביירש יד ןרילָארטנַאק ףרַאד רוטַאטקיד עשיטסינומַאק

 ןָאנבױא ןקורסױרַא ךיז ןָאק טײקיזָאלטנַאלַאט ץדעי ןוא ,ּפַאש ַא ןַאמ

 ךרוד ,שזַאנָאיּפש ןשירָארעטיל ךרוד ,הריסמ רעשירַארעטיל ךרוד

 לַארענעג , רעד ןוֿפ טרָאװ ןדעי וצ טייהיירט גָאט ַא לָאמ יירד ןרעווש

 ןעמ טייטשרַאֿפ "גנולעטשאב עכעלטֿפַאשלעזעג , ףירגַאב םעד ."עיניל

 :ריט ַא וצ עקמאילק א טלעטשַאב'מ יוװ ,ךעלרעסיוא ,שינאכעמ

 טימ ןלעווָאנ יירד ןבָאה ןעמ ףרַאד טנייה ! טסייה'מ סָאװ ,טביירש
 !רערעמ טביירש !ץינַאּפמַאק-סגנואייזרַאֿפ רעד ןגעוו רעדיל ייווצ
 ריא טייז ,טינ ןעוו ! םזימיטּפָא רעמ סָאװ ןיירַא טוט !רעכיג טביירש
 .קרעוו ערעייא ןקורד וצ ריּפַאּפ ןייק ןבעג טינ ןלעוװ רימ ןוא קירעביא
 ,םרח ןיא ןגײלנײרַא ךייא ןלעוו רימ ןוא םיאנוש ריא טייז ,טינ ןעוו
 8 םענייא ןעמ טָאה גנַאל טינ ָאד ...רעסַאװ ןוא טיורב ןעמענוצ

 ַא טימ טּפירקסונַאמ ַא םענייז קירוצ טקישעגּפָא רעביירש רעװקסַאמ
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 רעד ןיא זיא ,ןרעוו טקורדעג טינ ןעק רע סָאװרַאֿפ ,גנורעלקרעד

 עטסערג יד לייוו ,טינ גוט סע : ױזַא ןענַאטשעג גנורעלקרעד רעקיזָאד

 ,1929 רָאי םעד ףיוא ךייא ייב טלַאֿפ עכָאּפע רעד ןוֿפ טנעצַארּפ לָאצ

 12 רָאנ טײקמַאזקרעמֿפױא טקנעשעג ריא טָאה 1931 רָאי םעד ןוא

 ...טנעצָארּפ
 רעכלעוו ,ןסַאמ יד ןוֿפ לַאעדיא-סטֿפנוקוצ םעד ןגעוו דער ךיא

 רעד ןוֿפ ףמַאק רעד .קינייװעניא ןוֿפ רָאנ ,ןסיורד ןוֿפ טינ טקריוו

 ןייז ןיא ןיירש טגנירד רע ,רעֿפַאש-רוטלוק ןדעי ןיא טבעל עכַאּפע

 טרעוו ,טנעמַארעּפמעט ןייז טימ ףיונוצ ךיז טצלעמש ,ךרַאמ ןוא טולב

 טקירד רע .גנַארד רעכעלרעניא ןא רָאנ ,טָאבעג רעכעלרעסיוא ןייק טינ

 טיג רע .ןטייהלצנייא עטכַארטעגוצ ענשימוא ןיא טינ סיוא ךיז

 .ןָאט םעד
 -- רוטַארעטיל-ןסַאמ ַא ןוֿפ הלעמ א טנַאמרעד ןביוא בָאה ךיא

 ןוא רעטרעוו ענעלָאװשעג ןוֿפ ,הצילמ ןוֿפ ךיז טיה יז סָאװ ,סָאד

 ןביג ןוא ךעלדנעטשרַאֿפמוא קנַאדעג ןטושּפ ַא ןכַאמ עכלעוו ,ןזַארֿפ

 ךיז טָאה טייצ ןייא .דוס ןֿפיט ַא ןוֿפ עמרָאֿפ יד קנַאדעג ןטסוּפ א וצ

 .הצילמ ףיוא קיאײֿפ טינרָאג זיא ךַארּפש עשידיא יד זַא ,טכודעג
 ןביירש וצ ןָא זנוא ייב ןרָאי עטצעל יד ןעמ טביוה ,ןרעױדַאב םוצ

 ,תורוש 18 ןוא 16 ןוֿפ ןזַארֿפ טימ ,רעטרעוו עבראה טימ ץזַארּפ וליֿפַא
 רעווש רָאנ ,ןייש טינ ןענייז עכלעוו ,סעצלָאטש ףיוא רעטרעוו טימ
 -בעה עקיטיונ-טינ ליֿפ ױזַא ןיירא טקָארב'מ .ךעלרעכעל טֿפָא ןוא
 טינ ,ךַארּפש רעד וצ ןביג ייז זַא ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשיאער
 ױזַא טצונ'מ .ןוויוא ןרעטנוא שרדמח:-תיב ןוֿפ חיר ַא רָאנ ,ברַאֿפ ןייק
 ךוברעטרעוו 8 ןָא זַא ,רעטרעװסֿפירגַאב עשידנעלסיוא ערעווש ליֿפ
 ןיא רעדָא לקיטר ןא ןיא ןיירַא טוט'מ .ןענעיילרעביא טינ סע ןעמ ןָאק

 סָאװ ,ןעגנוצריקּפָא ןוא רעטרעוו ענעֿפַאשעגיײינ רעמ סָאװ ייסע ןַא
 -נייק רשֿפא ייז טעוװ ןוא טכָאקעגרעביא טינ ךָאנ ייז טָאה ךַארּפש יד
 יצַאב ,טײקמַאזקרעמֿפױא טָאטשנָא קרעמֿפױא ,ןכָאקרעביא טינ לָאמ
 טלדנַאװרַאֿפ טרעוו ןינע רעמושּפ א רָאג זַא ױזַא ,גנואיצַאב טָאטשנַא
 עשידיא ערעטלע ערעזדנוא ןוֿפ ךַארּפש יד .הלבק לקיטש ַא ןיא
 ןוא ןעייקעצ ץלַא בור סָאד ןגעלֿפ עכלעוו ,עקירעמא ןיא רעביירש
 םוצ ןגָאלש טגעלֿפ ריא ןוֿפ ןוא ערקירּפ ןעוועג זיא ,ןעייקרעביא
 ,ןעניז רעמ טאהעג טָאה ןוא רעסעב ןעוועג ךָאד רעבָא זיא יז .ןצרַאה
 ןוֿפ טסייג ןיא ץלַא ןוֿפ רעקינייוו זיא סָאװ ,ןושל-םוגרּת רעיינ רעד יו
 א דלַאביװ : תונעט עכלעזַא טֿפָא רימ ןרעה .ךַארּפש רעשידיא רעד
 ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןטױנ עלַא ןלעטשנדירֿפוצ ריא טֿפרַאד ,רוטלוקךןסַאמ
 ןײלַא ריא עכלעוו ,טינ טביולג ןײלַא ריא עכלעוו ןיא ,עכלעזַא וליֿפַא
 ריא טרָאט ,רוטלוק-ןסַאמ ַא זַא דלאביװ .ךעלדעש רַאֿפ וליֿפַא טלַאה
 יד ףיוא ןייג ריא טזומ ,עסַאמ רעד טימ ןסיירנייא טינ ךַאז ןייק ןיא
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 טימ וליֿפַא ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןלײטרוארָאֿפ יד טימ וליֿפַא תורשּפ עטסערג
 .טײקיזָאלרוטלוק רַאֿפ רָאנ ,רוטלוק רַאֿפ טינ טלַאה ריא עכלעוו ,ןכַאז

 ןטנעדוטס רַאֿפ טארעֿפער א םעניימ ךָאנ ,גרעבלדייה ןיא ,לָאמַא

 טעּפש זיב ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,דנוב ןגעוו עיסוקסיד א ךָאנ ןוא
 -ערעטניא םעד טימ עֿפַאק א ןיא ןסעזעג ךיא ןיב ,טכאנ רעד ןיא
 .טסעומשג ךעלטימעג ןבָאה רימ ןוא ווָאקניבאר טסידומלּת ןטנַאס
 יד ןיא ןײרַא רימ טקוק ,טנַאה ןרַאֿפ ווָאקניבאר רימ טמענ גנילצולּפ
 ןיב ךיא :דוס ַא יו ,ליטש טדער רע ןוא ,זיא רעגייטש ןייז יוו ,ןגיוא
 דנוב רעד טוט סָאװרַאֿפ ,רימ טסירדרַאֿפ ךַאז ןייא רָאנ ,דנוב ןרַאֿפ
 טנֿפעעג בָאה ךיא ...? םינבר עטוג ןבָאה ןלָאז ןדיא זַא ,טשינרָאג
 טדער ווָאקניבאר רעבָא ?םינבר ןוא דנוב רעד :ןרעיוא ןוא ליומ
 עשידיא יד ? טינ סָאװרַאֿפ : ןטעבעג רימ ייב ךיז טלָאװ רע יו ,רעטייוו
 טינ ןענייז םינבר עקיטציא יד ?ָאי ,םינבר ןיא ךיז טקיטיונ עסַאמ
 ךיא ?ריא טסייוו סָאװ ?ןיינ ,ףרַאד עסאמ עשידיא יד סָאװ סָאד
 סע ןוא ןיײרַא גָאט ןסייוו ןזיב םעד ןגעוו ןלייצרעד טנעקעג ךייא בָאה
 -עטניא יד טקידיײטרַאֿפ דנוב רעד .ןלייצרעד וצ ןבילבעג ךָאנ טלָאװ
 ןוֿפ טכער סָאד ןקידיײטרַאֿפ לָאז רעוו ָאט ?ָאי ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןסער
 ?דנוב רעד טינ ביוא ,םינבר עטוג ףיוא ןסַאמ עשידיא יד

 עשידיא יד סָאװ ,ץלַא טינ זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןווָאקניכַאר ךיא ביג
 עלַא טינ .ןתמא רעד ןיא ייז ןֿפרַאד -- ןֿפרַאד ייז זַא ,ןעניימ ןסָאמ
 עכלעזא ןארַאֿפ .דנוב רעד טקידיײטרַאֿפ ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ ןטיונ
 ךיז ןלָאז ןסַאמ עשידיא יד ,ןלעוװ טלָאװ דנוב רעד עכלעוו ןוֿפ ,ןטיונ
 -נוב יד זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ריא טנָאק יו ןוא ,ןעײרֿפַאב רעכיג סָאװ
 תונבר ןוֿפ טינ ןטלַאה עכלעוו ,עזעיגילער ןייק טינ ןשטנעמ ,ןטסיד
 עזעיגילער עכעלרעניא ןיא ןשימ ךיז ןלָאז ,םינבר ןייק טינ ןֿפרַאד ןוא

 ןײלַא רימ ןעוו ?ןדיא עזעיגילער רַאֿפ םינבר ןכוז ןוא ןטייהנגעלעגנַא

 זנוא ,בר ַא ןֿפרַאד סָאװ ,ןדיא יד ןלעוו ,ןָאט ןלעוו וליֿפַא סָאד ןלָאז
 -- ךַאז רעזנוא ןיא טינ ןשימ ךיז ןזָאל טינ ,ןעיורטעג טינ םעד ןיא
 טינ דייר עניימ ןבָאה ןווָאקניבַאר ףיוא ....טכערעג ןייז ןלעוו ייז ןוא
 עשידיא יד רעבָא :עקינייז סָאד ייב ןבילבעג ץלַא זיא רע .טקריוועג
 ...+דנוב רעד טינ זַא ,ןעד רעוו ....םינבר ןֿפרַאד ןסַאמ

 סָאװ ןוא יו ,טינ טרַא זדנוא סָאװרַאֿפ ,ןדירֿפוצ טינ זיא רעגינ .ש
 -תיב עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא ןוא סהרוּת-דומלּת יד ןיא טנרעל ןעמ
 ,ןייז לחומ ךָאנ רע ןָאק ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ,אלימ .ןלוש בקעי
 עשידיא םצע רעד ןוא טעברַא-רוטלוק עשידיא יד זיא , ייז ייב לייוו
 טייוו יו .. .ןליצ עשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאשלעזעג וצ לטימ ַא רָאנ רוטלוק
 -לוק ,ןטסישידיא ,, רעבָא ."גנוגעווַאב רעד ןעניד ןענעק ןוא ןעניד ייז

 - ץלא ןייז טינ ןַאק ןוא סנייא ץלַא טינ זיא ייז רַאֿפ -- סעּפורג-רוט

 ואוו ,ןטרָאד טינ ךיז טוט סע סָאװ ןוא ךיז טוט סע סָאװ ,סנייא
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 -דומלּת יד ."טבעלעג ,טנעיילעג ,ןבירשעג ,טדערעג טרעוו שידיא
 -ָאּפ ןוֿפ רַאואוורעזער , 8 ןייז ךיוא ןֿפרַאד םישרדמ יּתב ןוא סהרוּת
 טיִנ, ."סונעג-רוטלוק ןשידיא ןוא ןֿפַאש-רוטלוק ןשידיא ןלעיצנעט
 ךיז ןענרעל וצ טרידנעמַאקער רע ."ןלוש םכילע-םולש ןוא א"שי יד רָאנ
 .תורשּפ ףיוא ןייא ןעייג עכלעוו ,ןטסינומַָאק ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ
 סע בוא ,אנוש ןטימ וליֿפַא ןקינײארַאֿפ ךיז געמ ןעמ , ז8 ,ןסייוו יז
 -ַאב ןוא ןגָאלש זומ ןעמ ןכלעוו ,אנוש רערעסערג א ךָאנ ָאד זיא
 ."ןֿפמעק

 םעד ײטשרַאֿפ ךיא .ףוס ןזינ טינ סעפע ָאד טדעררעד רעגינ .ש
 -רַאֿפ טביילב ריֿפסיוא רעד רעבָא .ןעקנאדעג ענייז ןוֿפ טנורגרעטנוא
 ןריסערעטניא טינ רעדָא ןריסערעטניא .םיזמר ןוֿפ ןקלָאװ א ןיא טליה
 ? בקעי-תיב ןוֿפ ןלוש עשיסקָאדָאטרָא יד ןוא סהרוּת-דומלּת יד טימ ךיז
 ריסערעטניא ךָאד ןוא ,טסישידיא רעשיאייטרַאּפמוא ןייק טינ ןיב ךיא
 -ניא ןיימ טײטשַאב סָאװ ןיא רעכָא .קרַאטש ץנַאג ייז טימ ךיז ךיא
 -טלעוו רעיינ א ןוֿפ רעגנעהנָא יד ,רימ זַא ,טינ ךיוא ליוו ךיא ? סערעט
 זַא ,ליוו ךיא .עּפורג עּפָאנק ַא זיולב ןביילב ןלָאז ,טייקשידיא רעכעל
 ןרעטלע עשידיא בור סָאד ןקיש לייוורעד ןוא .ןסַאמ ןייג ןלָאז זנוא טימ
 עכלעוו ,ןלוש בקעי:תיב ןיא ןוא סהרוּתידומלּת ןיא רעדניק ערעייז
 טריסערעטניארַאֿפ ךיא ןיב .ןליוו רימ סָאװ םעד ןוֿפ ךוּפיה רעד ןענייז
 ,טינ ןגיוט ייז זא ,ןזייווַאב וצ ,ןלוש עשיסקָאדָאטרָא יד ןריקיטירק וצ
 -ניא .זנוא וצ ייז ןעיצנײרַא ןוא ייז ןוֿפ רעדניק רעמ סָאװ ןעיצוצּפָא
 .ייז ןגעק ןֿפמעק רימ רַאֿפ טסייה ,ןלוש ענעי טימ ךיז ןריסערעט
 רַאֿפ ןראואוורעזער ןרעוו ןלָאז סהרוּת-דומלּת יד זַא ,ךיוא ליוו ךיא
 .םונעג-רומלוק ןשידיא ןוא גנוֿפַאש-רוטלוק רעשידיא רעלעיצנעטָאּפ
 -רומלוק ןוא רעֿפַאש-רוטלוק רַאֿפ םידימלּת ערעייז ןכַאמ רעבָא
 רָאנ רימ ןענַאק ,סָאד ןעײטשרַאֿפ רימ יוװ ,ןעניז םעד ןיא רעסינעג
 הרוּת-דומלּת םעד רעטנוא ןוֿפ ןסײרסױרא ייז ןלעוו רימ ןעוו ,טלָאמעד
 -דומלּת ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןסײרסױרַא ייז ייב ןלעוו רימ ןעוו ,סולֿפניײא
 .תורשּפ ךרוד טינ ןוא םולש ךרוד טינ ,קיטירק ךרוד ץלַא --- הרוּת
 ערעזדנוא טימ ןענרעל ןיא --- םולש רעד ןײטשַאב ָאד ןָאק סָאװ ןיא ןוא
 ךעלקיטש ןלוש יד ןיא זדנוא ייב ןריֿפנײרַא ןיא ?םדָא ייח רעדניק
 -נייא ןבָאה עכלעוו ,סהרוּת-דומלּת עקירעמַא ןיא ןַארַאֿפ ? הרות-דומלּת
 יד זייווליימ ןצונ ייז ןוא ,שידיא ךָאװ ןיא העש ַא ךיז ייב טריֿפעג
 סָאד ייז ןבָאה סָאװרַאֿפ רעבָא .רימ סָאװ רעכיכ-טסקעט עקיבלעז
 ןבָאה ןלָאז רימ סָאװ ,רֿשֿפרעד טלָאצַאב זדנוא סָאד ייז ןבָאה ?ןָאטעג
 ערעזדנוא לייוו רעדָא ,שודיק ןוא שידק ןלוש ערעזדנוא ןיא טריֿפעגניײא
 ןענייז ,ןרעטלע יד ייב רעלוּפָאּפ רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ןרעוו ןלוש
 ידּכ ,זדנוא ןוֿפ סעּפע ןעמענוצרעביא ןעגנואווצעג סהרוּת-דומלּת יד
 ?ןטלַאהוצנייא ץנעטסיזקע ענעגייא רעייז
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 ,רעגינ .ש טינ טניימ .. . ךַאמּפָא ןַא ןסילש ,הרשּפ ַא ףיוא ןייגנייא

 יװ ,רערעמ ץעטנעָאנ ןוא ענעגייא ןסױטשּפָא רימ ןלעוו טימרעד זַא

 ,ןלוש עשיסקָאדָאטרָא יד ,ענעי ןוא ?עטייוו ןוא עדמערֿפ ןעניוועג

 ןוֿפ םיאנוש רַאֿפ זדנוא ךָאד ןטלַאה ייז ?םעד ףיוא ןייגנייא ןלעוו

 ןיא .רימ ןלָאז ןבעגכָאנ זַא ,ייז ייב טסייח הרשּפ ַא .קלָאֿפ ןשידיא

 רימ ןוא ,ןטייקיניילק עכעלרעסיוא ןיא ןבעגכָאנ יז ןלָאז ,לַאֿפ ןטסעב

 ,רעגינ .ש טניימ רשֿפא ןוא ...טסייג ןיא ,טלַאהניא ןיא ןבעגכָאנ ןלָאז

 ןוא ןעמרָאֿפ יד ןרעסעבוצסיוא ןריסערעטניארַאֿפ ךיז ןֿפרַאד רימ זַא

 ַאמעטסיס שידק ןענרעל ןלָאז ייז --- םידומיל ערעייז ןוֿפ ןדָאטעמ יד

 ןיא ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטנײרַא -- שיגָאגַאדעּפ רעמ שודיק ,רעשיט

 .קירעביא רַאֿפ ןצנַאג ןיא ןטלַאה רימ עכלעוו ,ךַאז א

 ייב ןַארַאֿפ גנַאל ןיוש זיא סע זַא ,ןרעגינ .ש ןענָאמרעד ליוו ךיא

 רעייז זיא םַארגָארּפירוטלוק ריא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַאזַא ןדיא

 ךיא .ןעלקיטרַא עטצעל ץענייז ןיא טרעדָאֿפ רע סָאװ ,םעד וצ ךעלנע

 ירַאֿפ זיא סע ןעוו רעגינ .ש ךיז טָאה ,בגא .ןטסיקלָאֿפ יד --- ןיימ

 עשיטסיקלָאֿפ יד ,ךיז טכוד ,טָאה ןדיא ייב :ץגַארֿפ רעד רעביא טכַארט

 ןַארַאֿפ ןענייז ריא ןיא .גלָאֿפרעד ןטסערג םעד ןבָאה טֿפרַאדעג ײטרַאּפ

 טימ לוֿפ ױזַא זיא יז ,ןעמַארגָארּפ עלַא ןוֿפ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש

 ןוא .הרשּפ ץסיורג ןייא יו ,רעמ טינ ןצנַאג ןיא זיא יז זַא ,תורשּפ

 ןבָאה ןוא ,ךַאװש ןעוועג לָאמ עלַא זדנוא ייב ןטסיקלָאֿפ יד ןענייז ךָאד

 ןּפיצנירּפ עטסעפ טימ ןעײטרַאּפ יד יו ,גלַאֿפרע רעקינייװ טַאהעג

 ...?ןעמַארנָארּפ ענעכָארּפשעגסױא ןוא

 .ש עכלעוו ,רוטַאקירַאק רעכעלסירדרַאֿפ רעד ןגעוו ףוס םוצ ןוא

 טכַאמ רע ."רוטלוק-ךןסַאמ ,, ןעמָאנ ןרעטנוא טרעדלישעג טָאה רעגינ

 עסערּפ רעשידיא רעד ןוֿפ תונורסח עלַא טמענ רע :טושּפ ץנַאג סע

 ןייא ןיא ףיונוצ ייז טמענ רע .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םנוֿפ ןוא

 רעד זיא סָאד -- טעז ריא :רעגניֿפ ןטימ טלטייט ןוא קעלֿפ ןעלעג

 רעד ןיא יו טקנוּפ !רוטלוקךסַאמ רעייא ןוֿפ קורדסיוא רעטסלוֿפ

 רעסיוא ךַאז רעדנַא ןייק טלָאװ עקירעמַא ןיא רוטלוק-ןסַאמ רעשידיא

 רָאנ סנגייא סָאד ןעוועג טלָאװ דנוש יו טקנוּפ .ןעוועג טינ טייקלעג

 ןזָאל ...ןעשיומ וצ ּפָארַא ךיז טזָאל'מ .עקירעמַא רעשידיא רעד ןוֿפ

 ?ןעשיומ וצ ּפָארַא עלַא ןוא ץלַא עקַאט עקירעמַא רעשידיא רעד ןיא ךיז

 ןוא ?ָאטינ רַאג ןענייז ,ךיז וצ ןעשיומ ןביוה ןליוו סָאװ ,עכלעזַא ןוא

 רעד וליֿפַא ביוא ןוא ,סעלוֿפטרעװ סעּפע ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ָאד ביוא

 ןוֿפ עשיומ רעד יו ,רעכעה לסיב ַא ןיוש טייטש עשיומ רעקיטנייה

 לערוטלוק ץסַאמ ַא ןביוה זַא ,טינ טסעגרַאֿפ -- ןרָאיײקיצנַאװצ-רַאֿפ

 רעזדנוא םעד ןיא טָאה -- טעברַא ערעווש ןרָאי טסָאק לָאצ ןייא ףיוא

 יּפָארַא ךיז ,טייקלעג ,דנוש ?טינ קלח ןייק רָאג עקַאט רוטלוק-ןסַאמ

 -סקע, יד ןבָאה ןלױּפ ןיא זַא ,טינ רעגינ .ש סייוו ...ןעשיומ וצ ןזָאל
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 -רעביא ןוא טגָאירעד ,טרָאד ייז טֿפור'מ יו ןוא "ןרעירוק, יד ,"ןסערּפ
 ןעמ טבערטש ןטרָאד זַא ? דנוש ןוֿפ ןינע םעד ןיא עקירעמא טגָאיעג
 ןוא רעטייוו טייג'מ ,עסַאמ רעד וצ ךיז ןזָאלוצּפָארַא טינ טציא ןיוש
 ,םינ רעגינ .ש סייוו ןוא ...? ךיז וצ ןסַאמ יד ןּפעלשוצֿפױרַא טכוז'מ

 ךןסַאמ, ןעטָאנ ןטימ ןָאק'מ עכלעוו ,ןרוטלוק ערעכייר יד ןיא זַא
 טרָא ןסיורג א ךיוא טמענרַאֿפ ,ןענעכייצאב טינ ןֿפוא םושב "רוטלוק
 ,ךוב עקניטאלג ,עטכייל סָאד ןוא רעטאעט-דנוש סָאד ,עסערּפ עלעג יד
 ןָא ןוא עיידיא ןָא ,תוקֿפס ןוא ןביולג ןָא ,ןשינעלבירג ןָא ,ןסנאוינ ןָא
 ןרעגינ ךיא ףראד ? ףָאטש-עזעל טֿפור'מ סָאװ סָאד -- ןוויטקעּפסרעּפ
 ןומח ַא זַא ,ןומה ַא ןַארַאֿפ ןוא עסַאמ א ןארַאֿפ זיא סע זַא ,ןלייצרעד
 ןומה א ןארַאֿפ זיא סע ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ עטושּפ ןוֿפ זיולב טינ טײטשַאב
 טמענ סָאװרַאֿפ ? ןומח רעטנעגילעטניא ןַא וליֿפַא ,עכעלגעמרַאֿפ ןוֿפ
 טּפעלק ןוא ןומה ןוֿפ טײקיזָאלרוטלוק רעד טימ לדנַאה ןקיזָאד םעד רע
 ? רוטלוק-ןסַאמ ןעמַאנ ןכיוה םעד ןָא םיא ףיוא

 ...ץנעגילעטניא עדנריֿפנָא ןייק טינ טָאה רוטלוק-ןסַאמ רעזדנוא
 ?ָאטינ זנוא ייב יז זיא ?ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ רעזדנוא זיא סָאװ ןוא
 רעזדנוא רעדָא ,טינ עלָאר ןייק רָאג רוטלוק-ןסַאמ רעזנוא ןיא יז טליּפש
 ןריֿפ ךיז טזָאל ןוא טכוזלעג ןוֿפ טדייל ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ עצנַאג
 -עטסיס ןיא םערָא זיא ץנעגילעטניא-סקלָאֿפ רעזדנוא ?ןעשיומ ןוֿפ
 ףיוא ןגָאז רעבָא .ןילּפיצסיד עכעלרעניא טּפָא טלעֿפ ריא .ןסיוו ןשיטַאמ
 טסייה ,םזיגַארט ןוא תוקֿפס ,ןשינעלבירג ןוֿפ טינ סייוו יז זַא ,ריא
 -ילעטניא-סקלָאֿפ רעזנוא זיא םעד ןיא דָארג .לובלב ַא ריא ףיוא ןכַאמ
 .רעשימעדאקא רעד רַאֿפ רעכייר רשפא ,ךייר וצ טֿפָא ץנעג

 טנייה א ,ןויטקעּפסרעּפ ןוא ןביולג ןָא זיא רוטלוק-ןסַאמ רעזדנוא
 יד ןוֿפ טעברא-רוטלוק רעד ףיוא ןגָאז סָאד ןעמ ןָאק ...ןגרָאט א ןָא
 גנוזָאל םעד ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיא
 זיא ןעײטרַאּפ יד טָא ןוֿפ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ? רוטלוק-ןסַאמ
 יד ןשיווצ וליֿפַא ןוא ? ןויטקעּפסרעּפ ןייק ןוא ןביולג ןייק ָאטינ סָאד
 ןענייז רוטלוק-ןסַאמ רעזדנוא ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא רעוט עשיאייטרַאּפמוא
 ?ויטקעּפסרעּפ א טימ ןוא ןביולנ ַא טימ ןשטנעמ ןייק ָאטינ רָאג

 רעֿפַאש-רוטלוק ןוא רעוט-רוטלוק ןשידיא ןדעי ייב זַא ,םייוו ךיא
 רע ןוא טנעה יד ּפָארַא םיא ךיז ןזָאל'ס ןעוו ,ןטנעמָאמ ןאר8ֿפ ןענייז
 רעטנוא ,ןדנעטשמוא יד .ןצרַאװש ןיא ךיז םורַא ןוא ךיז ןיא ץלַא טעז

 -רעסיוא ןענייז טעברא רעזדנוא ןוֿפ הביבס יד ןוא ןטעברַא רימ עכלעוו
 רעכעלטרַאװטנַארַאֿפ רעד זַא ,סייוו ךיא ןוא ,ערעווש ךעלנייוועג
 זיא ,רוטארעטיל רעזדנוא ןיא טמענרַאֿפ רעגינ דניירֿפ סָאװ ,ןטסָאּפ

 רענרעד עקידעבעל טימ לוֿפ ,ןטייקירעווש ךס ַא טימ טלגנירעגמורַא
 רענייטש ןוא רענרעד יד רַאֿפ רעכעלנייּפ ןענייז עכלעוו ,רענייטש ןוא
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 רע ןעוו ,ןעקנעדרַאֿפ טינ םיא ןעק'מ ןוא ,רוטַאנ רעטיוט רעד ןוֿפ

 ַא ןרענײמעגלַארַאֿפ רעבָא .הרוחש הרמ ַא ןיא ןיירַא לָאמַא טלַאֿפ

 ןגעק רעוועג ַא הרוחש הרמ ןוֿפ ןכַאמ ,גנומיטש-טנעמַאמ ערעווש

 .טינ רָאט'ט ןוא טינ ןעמ ףרַאד סָאד -- גנוטכיר רעשירענגעק א

,.,2 

 ןגַארֿפ עמנָאמיײװעגנָא

1 

 ןשידיא ןגעוו ןבירשעג ןיטיוועל .ב טָאה ,1932 'בעֿפ ,"טֿפנוקוצ , ןיא

 ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ רעקירָאידעצ ןייז ןגעוו ,דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצַאס

 וצ ךיז טימ ןיטיוועל .ב .רעטייוו םיוא גנוקיטכעראב-ץנעטסיזקע ןייז

 ַא טול רָאנ ,טקנוּפדנַאטש ןרעכעה ַא ןוֿפ טינ -- ויטקעיבָא ןייז

 עבלעז סָאד לָאמ עלַא טינ זיא עכלעוו ,טײקשיטקַאט ןוֿפ טּפעצער

 ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טבײרשרַאֿפ רע :ױזַא םע טוט רע .טקַאט סָאװ

 ?ליֿפוצ רשֿפא :ךיז רע טּפַאכ ךיילג ןוא תולעמ לטסעמ ַא דנַאברַאֿפ

 טלַאֿפ לָאמַא רעדיוו ןוא ,תונורסח סָאמ עשּפיה ַא ןיירא רע טיש

 ףרַאד'מ ? סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טינ ךיא בָאה יצ ; קֿפס א ןיײרַא םיא

 "מורַא ױזַא ןוא ,תולעמ לטסעמ ןיילק א וצ רע טיש ...וויטקעיבָא ןייז

 ןייז ךרוד רע טריֿפ רעטייווצ רעד וצ טייז ןייא ןוֿפ ךיז קידנקוק

 רעבָא ,טכערעג לסיב שּפיה 8 ןענייז רענגעק יד :עיניל עויטקעיבַא

 "רַאֿפ , רעד ...טכערעגמוא ןצנַאג ןיא טינ ךיוא זיא "דנַאברַאֿפ, רעד

 ...דסח טימ ןעלדנַאהַאב םיא זומ'מ רעבָא ...עקַאט זיא "דנַאב

 ןרָאי עטצעל יד זיא ןיטיוועל .ב ןוא .ךאז עכעלצונ א זיא קיטירק

 זַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ,"דנַאברַאֿפ , ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא

 רע ."רעקעוו, ןוֿפ רָאטקַאדערטימ ַא ךיוא סנטצעל ,עוויטוקעזקע רעל

 ןוא ,"דנַאברַאֿפ , ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רַאֿפ ךעלטרַאװטנַארַאֿפטימ זיא

 .קיטירק-טסבלעז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סָאד זיא ,טריקיטירק רע זַא

 רעד טינ ןעוו -- טנַאסערעטניא טלּפָאט ןייז טֿפרַאדעג סע טלָאװ

 .טײקשיטקַאט ןוא טעטיוויטקעיבָא ןוֿפ טּפעצער רעטנַאמרעדנביוא

 יּפָא ךיז ליוו ךיא .ןטייקיניילק ףיוא ןלעטשּפָא טינ ךיז לעוװ ךיא

 ףיוא טכיל א ןֿפרַאװ עכלעוו ,ןטקנוּפ עקיטכיוו ענעי ףיוא רָאנ ןלעטש

 עלָאר ןייז ףיוא ןוא דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םענוֿפ ןזעוו םעד

 .דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב-רעטעברא רעשידיא רעד ןיא

 ,ןעוועג זיא "דנַאברַאֿפ , ןוֿפ רעלעֿפ רעד, זַא ,ןבָאה ליוו ןיטיוועל .ב

 ליֿפוצ ןבעגעגּפָא ךיז "דנַאברַאֿפ , רעד טָאה ףמַאק ןוֿפ ןערב ןיא סָאװ

 זייוונמייצ טָאה רע .ןילַא ךיז טימ קינייוװ-וצ ןוא ןטסינומָאק יד טימ

 זיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס א ןוֿפ עבַאגֿפױא יד זַא ,ןסעגרַאֿפ
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 י"רַא עויטקורטסנָאק ןָאט וצ ךיוא רָאנ ,רענגעק ןֿפײרגוצנָא זיולב טינ
 ןיא זיא "דנַאברַאֿפ , ןוֿפ יסילָאּפ יד .גנוגעווַאב רענעגייא רעד ןיא טעב

 ןרעדנוזוצּפָא ךוזרַאֿפ 8 ןיא, ...עוויטאגענ 8 ןעוועג סָאמ רעפיורג א
 רעדָא טרעטייוורעד "דנַאברַאֿפ , רעד ךיז טָאה ,ןטסינומָאק יד ןוֿפ ךיז
 ."סעיצידַארט עשיטסילַאיצַאס וצ וויסַאּפ ןרָאװעג זיא רֶע

 יד .שרעדנַא לסיב שּפיה ַא ןעוועג השעמ יד זיא ןתמא רעד ןיא
 "עג ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ ךס ַא טָאה "עקיטקַארּפ , עשיטסינומָאק
 רעטניה ,ץיניל רענעי זיב וליֿפַא לָאמַא ,סטכער ףיוא טייוו ןבירט
 עכלעזט ןעוועג .ָאטינ ןצנַאג ןיא םזילַאיצָאס ןייק ןיוש זיא סע רעכלעוו
 ,רעירֿפ ךָאנ ,רעבירא גנאל ץיניל ענעי ןיוש ןענייז עכלעוו ,"ןסָאנעג
 טשינ רעמ ;ןבױהעגנָא ךיז טָאה המוהמ עשיטסינומָאק יד רעדייא
 טָאה םזינומָאק רעד .ןטלַאהַאב קידוועמעש סָאד ייז ןגעלֿפ רעירֿפ סָאוװ
 ומָאקײטנַא רעייז ןוא ןֿפָא ןטערטוצסיורא טייהנגעלעג ַא ןבעגעג יז
 ףמַאק ןיא .םזילַאיצָאסײטנַא ןוֿפ ןדיישוצרעטנוא רעווש טֿפָא זיא םזינ
 ,עטשיוטנַא ןסָאנעג עייר ַא טמערוֿפעגסױא ךיז טָאה םזינומָאק ןגעק
 ןוֿפ םינמיס םוטעמוא ןעניֿפעג ןוא ןכוז עכלעוו ,ענעקַארשעגרעביא
 ,ץבָאב ןייז טימ ןוא לווייט ןטימ ןייג וצ טיירג ןענייז ייז .םזיקניל

 -רעביא טיוט ףיוא .סקניל ןָא יז טנָאמרעד סָאוװ ,ןילַא ןטכינרַאֿפ וצ יבא
 רעייז ןיא קיטירק ןוֿפ טרָאװ סעדעי רַאֿפ ארומ ייז ןבָאה ענעקָארשעג
 ךייא טעוו טסינומָאק א -- טגייווש : טסייה'ס .רעגַאל םענעגייא
 ןעק ,רעטכער ַא זיא רע זַא ,םענייא ףיוא טגָאז'מ ןעוו ,טציא ....ןּפַאכ
 יצ ,טסילַאיצָאס רעטכער ַא : טימרעד טניימ ןעמ סָאװ ,ןסיוו טינ ןעמ

 קרַאטש זיא טייקטכער ןימ רעד טָא .טסילַאיצָאס-יטנַא רעטכער ַא
 ןקָארשעגּפָא זדנוא ןוֿפ טָאה רע :ןטסינומָאק יד אקווד ןעמוקעגדץינוצ
 .ןטסינומָאק יד ןוֿפ סמערָא יד ןיא ןבירטעג ייז טָאה רע ,רעטעברַא יד

 ףניֿפ-ריֿפ עטצעל יד זיא דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םעד
 טייז ןייא ןוֿפ :ןטנָארֿפ ייווצ ףיוא ףמאק א ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא רָאי
 -- טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,עיגָאגַאמעד רעשיטסינומָאק רעד ןגעק
 -טנא ןבױהעגנַָא ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג ענעקַארשעגרעביא יד ןגעק
 טרעהעגֿפױא טינ ןבָאה רימ .ןטכענ ןשיטסילַאיצָאס רעייז ןוֿפ ןֿפױל
 ,שיטסילַאיצָאס זיא טכער סָאװ ,ץלַא טינ זַא ,ןזייוורעד ןוא ןזייוואוצנָא
 ןֿפרַאד ןטסילַאיצַאס עכלעוו ןוֿפ ,עטכער עכלעזא ןענַארַאֿפ ןענייז סע זַא
 סָאד ןָאט טינ ןיא זיולב טינ טײטשַאב םזילַאיצַאס זַא ,ןעמַאצּפָא ךיז
 ןיא טעברא עוויטקורטסנָאק ןָאט ןיא רָאנ ,ןעוט ןטסינומָאק יד סָאוװ
 -ַאיצָאס 8 ןאראֿפ זיא סע זַא ,טסייג ןשיטסילַאיצַאס םענעגייא רעזדנוא
 דנַאנַאכַאנ ןבָאה רימ .ןילּפיצסיד עשיטסילַאיצַאס 8 ,לַארָאמ עשיטסיל
 ערעזדנוא טייוו יו ,ןוא ןָאט ףרַאד טסילַאיצָאס ַא סָאװ ןזיװעגנָא
 ערעזדנוא .ןָאטעג ןיילַא סָאד רימ ןבָאה ,טביולרעד זדנוא ןבָאה תוהוּכ
 חחיצר אלמ זדנוא ףיוא ןענייז רעגַאל ןטכער ןיא רענגעק ענעסיברַאֿפ
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 רימ ןעוו .טעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעוויטיזַאּפ רעזדנוא רַאֿפ אקווד
 רעוויטקורטסנַאק וצ ןוא םזינומָאק ןוֿפ רענגעק רָאנ ןעוועג ןטלָאװ
 ןטלָאװ ,ןֿפורעג ןוא טקעוועג טינ רימ ןטלָאװ טעברא רעשיטסילַאיצַאס
 -נייא ןָא ןֿפור ייז סָאװ סָאד ןוא ,םיאנוש רעקינייוו ךס א טַאהעג רימ
 .רעסערג ךס 8 ןעוועג זדנוא ייב טלָאװ סולֿפ

 יעג טָאה רעוו ןוא ...סעיצידַארט עשיטסילַאיצָאס יד וצ וויסַאּפ
 ,גנולמַאזרַאֿפסאג רעסיורג ןייא טימ יַאמ ןטשרע םעד ןרעיײֿפ וצ ןֿפור
 ןֿפָא ןבָאה ענעקָארשעגרעביא יד ןוֿפ ךס א תעכב ,שרַאמדןסַאג ַא טימ
 יעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאזעג
 ףיוא --- טקודָארּפ רענַאקירעמַא ןייר ַא ףיוא ןטײברַאֿפ בוט-םוי-רעט
 -ןסַאמ וצ ,ןעגנוטערטסױרַא-ןסַָאמ וצ ןֿפורעג טָאה רעוו ? יעד-רָאביעל
 ףיונוצ ןשימ ןטסינומָאק יד זַא ?"דנַאברַאֿפ , רעד טינ -- סעיצקַא
 -ַָאק ףױרַאד ייז ןענייז ,עטכער-טסקע יילרעלּכ טימ "דנַאברַאֿפ , םעד
 -ץעל .ב עסָאנעג רעבָא ."קסע , םוצ ןבָאה סע ןֿפרַאד ייז ןוא ןטסינומ
 סָאװרַאֿפ ,רעֿפמעקטימ ןוא רעטעברַאטימ רעטנעָאנ רעזדנוא ,ןיטיוו
 יז טיג ןוא ןטסקרַאטשמַא ןֿפמעקַאב רימ עכלעוו ,יסילַאּפ ַא רע טמענ
 ?יסילַאּפ רעזדנוא רַאֿפ סיוא

 -עגנָא טָאה "דנַאברַאֿפ , רעד סָאװ ןדירֿפוצ טינ זיא ןיטיוועל .ב
 טרעטייוורעד טָאה , סָאד .דנַאלסור וצ גנולעטש עטכערדוצ ַא ןעמונ
 -רַאֿפ ןתמא רעד ןיא ..."ןטסילַאיצָאס עשידיא ץליֿפ טייקיטעט ןוֿפ
 וצ רשֿפא ,קינייװ רעייז ןרָאי עטצעל יד "דנַאברַאֿפ , רעד ךיז טמענ
 סעּפע ךיז טֿפערט ןטרָאד ןעוו ןדייס .דנַאלפור-טעוװָאס טימ קינייװ
 וצ ךיוא םישזער ןכעלרעדיוש סנילַאטס רַאֿפ וליֿפַא זיא סָאװ סנױזַא
 ּפאטע םעיינ 8 ףיוא טעװװערעקרַאֿפ ןילַאטס ןעוו רעדָא ,ךעלרעדיוש
 ןיהואוו ןוא סָאוװ בילוצ ,סָאװ :גנורעלקרעד ַא ךיז טרעדָאֿפ סע ןוא
 רעד טייטש ...דנַאלסור וצ גנולעטש עטכער וצ ַא ...סָאד טריֿפ
 עכעלרעניא יד ןיא תוכולמ עדמערֿפ ןוֿפ עיצנעוורעטניא רַאֿפ דנַאברַאֿפ
 ןגעק זיא "דנַאברַאֿפ , רעד ,ןיינ ?דנַאלןטעוװָאס ןוֿפ ןטייהנגעלעגנָא
 לָאז ןָאטגנישאו זַא ,רַאֿפרעד טייטש רע ,טרעקרַאֿפ ,עיצנעוורעטניא
 טימ ךיז לָאז עקירעמַא ,גנוריגער-טעווָאס יד ןענעקרענָא רעכיג סָאװ
 .לג"דא טידערק ןוא לדנַאה ריא ןרעטש טינ ,ןדניברַאֿפ לעיציֿפָא ריא

 ןטיירג ךיז ןזומ דנַאלסור ןוֿפ ןסַאמ יד זַא ,"דנַאברַאֿפ , רעד טלַאה
 -ןטעװַאס יד ןֿפרַאװּפָארַא לָאז סָאװ ,דנַאטשֿפױא ןטנֿפָאװַאב ַא וצ
 ןריטיגַא סָאװ ,עלַא ענעי ןגעק ןענייז רימ .ןיינ לָאמא רעדיוו ?טכַאמ
 .דנַאטשֿפױא ןימ אזא ןוֿפ סעבָארּפ ןריזינַאגרָא ןֿפלעה ןוא רֿאֿפרעד
 ןיילַא ךיז לָאז דנַאלסור ןיא גנונעדרָא עשיטסינומָאק יד זַא ,ןליוו רימ
 -ַָאמעד וצ ןרעטנענרעד ךיז זײװנֿפוטש לָאז יז ,ןבעלסיוא זייווכעלסיב
 -מוא ןוא טײהיײרֿפ ןוֿפ קידנבױהנָא ,טכער ןוא ןטײהײרֿפ עשיטַארק
 .רַארעט ןוֿפ םישזער םעד ןֿפַאטּפָא ןוא ,סנַאינוי יד ןוֿפ טײקיגנעהּפָא
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 ,"ץיניל עלַארענעג , םנילַאטס דובּכל ללה ןייק טינ ןגָאז רימט ,תמא

 רימ ןוא ןַאלּפ ןקירָאי ףניֿפ םעד רַאֿפ שודק ןייק טינ ןעגנירּפש רימ

 ,רַאֿפרעד סָאד זיא .עװקסָאמ ןוֿפ ןענרעל ךיז טלעוו עצנַאג יד טינ ןֿפור

 -ַאיצָאס 8 ןיוש זיא דנַאלסור-טעווָאס זַא טינ ,טינ ןטלַאה רימ סָאװ

 -ָאס םוצ טריֿפ געוו רעשיטסינומָאק רעד זַא טינ ,ןדע-ךג רעשיטסיל

 עשיטסינומָאק יד ןוא ןטסינומָאק ןייק טינ ךָאד ןענייז רימ .םזילַאיצ

 ןוא ןסָאנעג זדנוא ייב ןַארַאֿפ .םַארגָארּפ רעזדנוא טינ זיא םַארגָארּפ

 -םור רַאֿפ ןטסינומָאק ןענייז עכלעוו ,ןסָאנעג ענעעזעגנָא ץנַאג וליֿפַא
 ַא ןלַארעביל טימ ןֿפַאש וצ טיירג ייז ןענייז עקירעמַא ןיא ןוא דנַאל

 םעד וצ טינ ןרעהעג רימ .ײטרַאּפ עשיטסילַאצָאס ןייק טינ ,עטירד

 -עג זיא ןילַאטס זַא ,ןביולג ןלָאז רימ ןעוו .ןטסילַאיצָאס-זנטעש ןימ

 ןטסינומָאק ןרָאװעג רימ ןטלָאװ ,טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא טכער

 -סור-ןטעווָאס רַאֿפ םַארגָארּפ סנילַאטס םערָאװ .ךיוא עקירעמַא רַאֿפ
 ערעדנא ןוֿפ גנוגעװאב-רעטעברַא רעד רַאֿפ םַארגָארּפ ןייז ןוא דנַאל
 זומ ןעלצרָאװ עשיטסינומָאק ןוֿפ .ןדנוברַאֿפ שינַאגרָא ןענייז רעדנעל

 -עמַא ןיא גײצעגרעּפַאלק רעצנַאג ןייז טימ ןרעטנימָאק ַא ןסקַאװסױרַא
 רַאֿפ םזינומָאק טעמּכ זיא עכלעוו ,ןעמַארגָארּפ ןוֿפ שימעג אזא .עקיר
 -עמא רַאֿפ םזילַארעביל טעמּכ ןוא ןדיא רַאֿפ םזינויצ טעמּכ ,דנַאלסור

 .דמערפ שינַאגרָא זדנוא זיא -- עקיר
 קיטקַאט יד ןוא גנונעדרָא יד טביול ריא ןעוו זַא ,טינ טסעגרַאֿפ ןוא

 טימרעד ריא טקרַאטשרַאפ ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןטסינומָאק יד ןוֿפ
 יז טליוו ריא ואוו ,עקירעמַא ןיא ָאד ןטסינומָאק יד ןוֿפ עיציזַאּפ יד
 ריא ייב ,ןטלַאּפשעצ טינ חומ ריא ןיא ךיז ןָאק עסַאמ יד ,ןֿפמעקַאב
 סָאװרַאֿפ ,דנַאלסור ןיא טוג זיא םזינומָאק רעד בוא זַא ,סיוא טמוק
 -טעווָאס רַאֿפ גנַאזעג-ביול רעדעי ?עקירעמא ןיא ןגיוט טינ רע לָאז
 רעזדנוא .ןעגנומיטש עשיטסינומָאק עסַאמ רעד ייב טֿפַאש דנַאלסור
 -עגלא רעזדנוא ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא דנַאלסור-טעוװָאס וצ גנולעטש
 רַאֿפ ארטסקע ןֿפאשעג טינ יז ןבָאה רימ .גנומענַאב-טלעוו רעניימ
 -רָא זיא יז לייוו רָאנ .עקירעמַא ןיא ןטסינומָאק יד ןגעק ףמַאק םעד
 טיג ,גנומענאב-טלעוו רעשיטסילַאיצָאס רעזדנוא טימ ןדנוברַאֿפ שינַאג
 .ןטסינומָאק יד טימ ףמאק ןרַאֿפ ןדָאב ןטסעב םעד יז

 יירד רעדָא בלַאה ַא ןעמענ לָאז "דנַאברַאֿפ , רעד ןעוו זַא ,טניימ ריא
 -נײרַא םיא סע טלָאװ ,דנַאלסור וצ גנולעטש עשיטסינומָאק לטרעֿפ
 -ָאק יד רַאֿפ ריא טעװ ,סנטשרע ,רעבָא .רעדילגטימ עיינ טכארבעג
 -ומָאק טנעצָארּפ 99 ןייז ריא טעוו .ןייז אצוי טינ לָאמ ןייק ןטסינומ
 ,םערָאװ ,רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא טייז ריא זַא ,ןגָאז ייז ןלעוװ ,שיטסינ
 וליֿפַא ןוא .רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה א ןעוועג ריא טלָאװ ,טינ ןעוו
 רַאנ ,שיטסינומָאק טנעצַארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןייז טעוװ ריא ןעוו
 ןייז ץלַא ייז רַאֿפ ריא םעוו ,ןילַאמס יו ,שרעדנַא טנעצָארּפ ןייא ףיוא
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 רעד רַאֿפ ארומ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא .רענָאיצולָאװער-רטנַאק א

 יד סָאװ ,םעד טימ ךיז ןענעכער ןוא עיגָאנַאמעד רעשיטסינומָאק

 .ןכייוו ךייא ןוֿפ ןלעוו ,ןביירש "רעקריָאװ יליעד , רעד ןוא "טייהיירֿפ,

 ומָאק ןברַאֿפוצ לסיב ַא ךיז ןלָאז רימ ןעוו ,ריא טםניימ יו ,סנטייווצ

 עטלַא יד ןוֿפ ןוא רעדילגטימ עיינ ןעניוועג רָאנ רימ ןלעוו ,שיטסינ

 ?ןסױטשּפָא טינ םענייק רימ ןלעוו

 וליֿפַא ,ץלַא ןָאט םעד בילוצ ןעמ ןָאק .רעדילגטימ עיינ ןעניוועג = -

 טייל-הרבח ןרעוו ןלָאז רימ ןעוו ? ןרילרַאֿפ המשנ עשיטסילַאיצָאס יד

 רעזדנוא ןעקנוטנייא ןלָאז רימ ןעוו ,תובישי ןוא תורות-דומלת ןיא

 -םיז ןביירש ןוא לייאנציר טימ ץירקַאל ןוֿפ שימעג ַא ןיא רעדעֿפ

 ןסיורג ַא ןכַאמ ןוא ןדיא עטוג ןוא םינבר ףיוא םידּפסה עקידלמיוב

 רעד ןוֿפ טריאודַארג ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי ףניֿפ יד טימ םַארַאדַאמ

 רעבַא .ןגָארקעגוצ רעדילגטימ רעמ ךָאנ רשֿפא רימ ןטלָאװ --- הבישי

 ןעניוועג ענעי רָאנ ,ענעי ןעניוועג רימ טינ זַא ,ןסייהעג ךָאד טלָאװ סָאד

 .רעדילגטימ רעמ סָאװ ןעניוועג "דנַאברַאֿפ , רעד ליוו יאדוװַא .זדנוא

 האיצמ 8 רעדילגטימ ןעלדנאהנייא .ןעניווע ג יז ליוו רֶע רעבָא

 .טינ רע ליוו סָאד --

 .ב טביירש ,סנָאינוי יד וצ "דנַאברַאֿפ, ןוֿפ גנואיצַאב רעד ןגעוו = |
 עטכער וצ ַא טַאהעג טָאה "דנַאברַאֿפ , רעד זַא ,טרָא ןייא ןיא ןיטיוועל
 ...ןעלביא ץקינייא ןגיושרַאֿפ טָאה רע זַא ,סנָאינוי יד ןיא יסילַאּפ
 זַא ,טגָאז עכלעוו ,קיטירק יד טכערעג רע טיג טרָא ןטייווצ ַא ןיא

 עקינייא ןיא עיצּפורָאק יד ןטָארוצסיױא ךוזרַאֿפ ַא ןיא ,דנַאברַאֿפ רעד,

 קיטילָאּפ עכעלרעניא יד ןיא טשימעג ליֿפוצ לסיב 8 ךיז טָאה ,סנָאינוי
 ןלייוורעד ןֿפלעה וצ ידּכ ,עטייווצ ַא רעדָא ,עיצקַארֿפ ןייא טציטשעג ןוא

 ."טַאדידנַאק ןסיוועג א

 יד ןוא תמא ןטימ ןצנַאג ןיא טינ ןעמיטש ןעגנוטּפױהַאב עדייב
 ןצנַאג ןיא טמיטש ("ץיצּפורָאק יד ןטָארוצסיוא ךוזרַאֿפ א,) עטייווצ
 זַא ,זיא תמא רעד .("ןעלביא ןגיײװשרַאֿפ,) רעטשרע רעד טימ טינ
 טימ ןבעגּפָא ךיז דנַאנַאכָאנ "רעקעוו, רעד טגעלֿפ ןרָאי עטצעל יד
 טימ ,סנָאינוי יד ןיא ןדָאטעמ עטנוזעג טינ ןוֿפ קיטירק רעכעלדניײרֿפ
 ןוא ןגעוו ןכוז טימ ,עיצּפורָאק ןגעק ףמַאק טימ ,ןעלביא ןקעדֿפױא
 ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה טימרעד .סנָאינוי יד ןכַאמ וצ טנוזעג יו ,ןעלטימ
 יַאנָאיצאנ רעזדוא ,ןטַאר-ייטרַאּפ ערעזדנוא ,סנָאשנעװנָאק ערעזדנוא
 -עג רַאֿפרעד ןבָאה סנָאינוי יד ןוֿפ לייֿפ ןוא קנער יד .עוויטוקעזקע על
 ,ןגָאלק ךיז ,ןלייצרעד זדנוא וצ ןעמוק ייז .יורמוצ רעמ זדנוא וצ ןגָארק
 ןרָאװעג רַאֿפרעד זדנוא ןענייז רעוט-ןָאינוי יד ןוֿפ ךס א .ןריטסעטָארּפ
 רָאנ ,זדנוא ייז ןסַאה ןעלביא יד ןקעדֿפוא קיניײװו וצ רַאֿפ טינ .םיאנוש
 .קיטירק ןוֿפ טרָאװ ַא ןגָאז וצ ללכב ךיז ןגעוורעד רימ סָאװ ,רַאֿפרעד
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 "דנַאברַאֿפ , רעד זַא ,טקַאֿפ רעד ןרעוו טלעטשעגטסעֿפ ָאד לָאז ןוא
 יד ףױא טסיײג ןשיטסילַאיצ ָאס ןיא ןקריוו וצ ןבוהעגנָא טָאה
 עניימעגלא יד רעדייא רעירֿפ ךס 8 סנָאינוי עשידיא ענעֿפורעג ױזַא
 -רַאֿפ , רעד טָאה טציא ךיוא ןוא ,ןָאט וצ ןביוהעגנָא סָאד טָאה .ּפ .ם
 -לֵא יד רעדייא סנָאינוי עשידיא יד ףיוא סולֿפניײא ןרעסערג ַא "דנַאב
 .סנָאינוי עניימעגלַא יד ףיוא ײטרַאּפ עניימעג

 רעד ךיז טָאה סנָאינוי יד ןוֿפ םינינע עשינכעט ץכעלרעניא ןיא
 -נירּפ א ןגָארט עכלעוו ,ןגַארֿפ ןיא .טשימעג טינ לָאמ ןייק "דנַאברַאֿפ,
 -קיד .ןסולֿפניײאַאב וצ ,ןקריוו וצ טכוזעג רימ ןבָאה ,רעטקֿאראכ ןלעיּפיצ
 -רַאֿפ , רעד טָאה סָאד -- גנוניימ רעזדנוא ייז ןדניבנָא ,סנָאינוי יד ןריט
 םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא ןבָאה רימ ביוא .ןָאטעג טינ לָאמ ןייק "דנַאב
 ןעוועג סָאד זיא ,רערעדנַא רעד ןגעק עיצקַארֿפ ןייא רַאֿפ ןטלאהעג לַאֿפ
 ידּכ םינ יאדווַא ןוא ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא הבוט א ןָאט וצ ידּכ טינ
 ןענייז רימ לייוו רָאנ ,ןָאינוי רעד ןיא םיטַאבעלַאב םעד ךרוד ןרעוו וצ
 רענעי רעדָא רעד ,עיצקארֿפ ענעי רעדָא יד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג

 ןיא ריא ןריֿפ וצ ,ןָאינוי יד ןכַאמ וצ טנוזעג רעקיאעֿפ זיא טַאדידנַאק
 סָאד זיא ?ןָאט טרָאטעג טינ סָאד רימ ןבָאה .טסייג ןשיטסילַאיצָאס ַא
 ,ןַאטעג טינ ױזַא ןטלָאװ רימ זַא ןוא ?ןָאט וצ בכוח רעזדנוא ןעוועג טינ
 זַא ,רסומ ןגָאז וצ טכער ןייק טַאהעג טינ ןיטיוועל .ב זדנוא טלָאװ
 רַאֿפ ןטלאהעג ןבָאה רימ ןעוו ןוא ? עטכער וצ ַא זיא יסילַאּפ רעזדנוא
 רעזדנוא טימ טציטשעג םיא רימ ןבָאה ,טַאדידנַאק ַא ןציטש וצ קיטיונ
 ךעלגעמ רַאֿפ ןענוֿפעג טינ לָאמ ןייק ןבָאה רימ ,םולֿפנייא ןוא טרָאװ
 -נוא .ןלַאװ עשיטַארקַאמעד-טינ עטכַאמעג זיא טינ עכלעוו ןֿפלעה וצ

 -עג א :ןביילב רעטייוו ףיוא טעוו ןוא ןעוועג לָאמ עלַא זיא ללּכ רעזד
 .ןעלטימ עטכערעגמוא טימ ןכיירגרעד טינ ןעמ רָאט ליצ ןטכער

 טציא .ןבירשעג ָאי טָאה ןיטיוועל .ב סָאװ ,םעד ןגעוו ץלַא סָאד

 -רַאֿפ , ןרַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז עכלעוו ,ןכירטש עקיטכיוו רַאּפ ַא
 לגנַאמ בילוצ אמּתסמ -- ןזָאלעגכרוד ייז טָאה ןיטיוועל .ב ןוא "דנַאב
 .ץַאלּפ ןיא

 -שידיא ןייק טינ זיא דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד
 רעד זיא סָאװ .עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס-שידיא ַא רָאנ ,עדנכערּפש
 ? טסילַאיצָאס ןשידיא ַא ןוא ןדנכערּפש-שידיא ַא ןשיווצ דיישרעטנוא

 ןיא גנוגעוואכ-רעטעברא עשידיא יד ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,יד
 עדנכערּפש-שידיא ןעוועג עלא טעמּכ ןענייז ,ןרענָאיּפ יד ,עקירעמַא
 עשידיא ןייק ,םעלבָארּפ עשידיא עלעיצעּפס םוש ןייק .ןטסילַאיצַאס
 ןענַאטשעג ןענייז ייז רַאֿפ .ןעזעג טינ ייז ןבָאה ךעלעגַארֿפ טימ ןגַארֿפ
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןגָארֿפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ענײמעגלַא רָאנ
 ,ןרעוו טזיילעג ןגַארֿפ ענײמעגלַא יד טָא רָאנ ןלָאז -- טֿפַאשלעזעג
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 רעד ףיוא םזילַאיצָאס רעד .ליואוו ןוא טוג ןייז אליממ ןדיא ןיוש טעוו

 ינוזַאב עכעלמיטנגייא ןייא רָאנ טַאהעג ייז רַאֿפ טָאה סָאג רעשידיא

 יעד .ןדער רעטעברַא עשידיא יד רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש יד -- טייקרעד

 טינ ןוא טַאהעג טינ סַארגָארּפ עשידיא םוש ןייק ייז ןבָאה רעביר

 רעטּפָא ץלַא רעטייוו סָאװ טָאה ןבעל סָאד רעבָא .ןבָאה טֿפרַאדעג
 -יא ַא ןיא ןענעקייל .ןעמעלבָארּפ עשידיא טקורעגסױרַא רעֿפרַאש ןוא
 זיא קידנעעז טינ ךיז ןכַאמ ,טנָאקעג טינ רעמ ןעמ טָאה ץעגַארֿפ רעשיד

 .ךעלגעממוא ןרָאװעג

 -עג יו ןייטש ןבילבעג ןענייז עדנכערּפש שידיא יד ןוֿפ לייט ַא

 ךיז ןעועטַאר וצ ואוו ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא ףיש רעייז .טֿפעלּפ
 יד ןוֿפ רעגַאל ןיא -- םערטפקע ןטייווצ ןיא ןֿפרַאװ ךיז .טינ ייז ןבָאה
 טנקיילעג ייז ןבָאה ןטכענ .ןליוו ייז טינ ןוא ןענָאק ייז טינ -- ןטסינויצ
 ...הכולמ עשידיא ַא ןעיוב ףלעה טנייה ןוא --- קלָאֿפ שידיא ַא ןיא
 רעשידיא רעד ףיוא זיא ףמַאקךןסַאלק ןוֿפ רעֿפסָאמטא יד זַא ,ןריּפש יז

 רעד זַא ןדיא טינ ייב סָאװ ,עקיבלעז יד ןצנַאג ןיא טינ סַאג
 "עג ַא וצ ןרעהעג רימ סָאװ ,םעד ךרוד טלקיװרַאֿפ ָאד טרעוו ףמאק
 ,ןדנעטשמוא ענעסקאוװעגסיױא שירָאטסיח ךס ַא ךרוד ,קלָאֿפ טקירד
 עטכישעג ץעגנַאל רעזדנוא .ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ ןוא סעיצידַארט
 -ָאנָאקע םענוֿפ יובעג ןקיטרַאנגייא ןא טעבראעגסיוא זדנוא ייב טָאה
 -נגייא ןוא עיזַאושזרוב רעד ןיא ןעגנוריטַאש ערעדנוזאב .ןבעל ןשימ
 -סגנַאגרעביא לָאצ עסיורג ַא ,טַאירַאטעלָארּפ םייב ןסנאוינ עקיטרַא
 ןדיא 8 ףיוא זיא טּפָא זַא ,ױזַא ,ןרעדנַא םוצ סַאלק ןייא ןוֿפ ּפערט
 סוֿפ ןייא טימ טייטש רע .טרעהעג רע סאלק ןכלעוו וצ ,ןגָאז וצ רעווש
 זיא ואוו ,סַאלק ןטייווצ ַא ןיא םוֿפ רעדנַא רעד טימ ןוא סָאלק ןייא ןיא
 ? רעמ םיא טיצ טייז רעכלעוו ןיא ? רעקידנעטש ַא ואוו ןוא חרוא ןַא רע
 ליֿפוצ ןַארַאֿפ ןוא ,גנורעקלעֿפַאב-רַארגַא עשידיא ןייק טעמּכ ַאטינ
 עטלצרַאװעגנייא ףימ ַא ןענַארַאֿפ .ןשטנעמ-טֿפול ןוא רעלטימרַאֿפ

 ערעייז רַאֿפ רעמ ךָאנ ןוא ךיז רַאֿפ ןביילקוצסיוא ןדיא ייב גנוגיינ
 -ידנעטשטסבלעז ןוֿפ ןייש ַא שטָאכ ןביג עכלעוו ,סעיסעֿפַארּפ רעדניק
 -ערּפש-שידיא ענעבילבעגרעביא יד .ךיז רַאֿפ סָאבעלַאב ַא ןוֿפ ,טייק
 ,םזילַאקירעלק ןשידיא ןטימ ףמאק םעד ןענעקײלרַאֿפ טינ ןענעק עדנכ
 -עג ייז ןבָאה טייצ רעייז ןיא .טברַאֿפַאב שיטסילַאנַאיצַאנ זיא סָאװ
 טעגרהעג יו טעמּכ ןיוש זיא םזילַאקירעלק רעשידיא רעד זַא ,טניימ
 -ֿפױא ןוא טכיל ןוֿפ עכָאּפע ןא ןיא ןיירַא ןענייז ןסאמ עשידיא יד --
 ערעייז רַאֿפ .ןבעל גנַאל ךָאנ ךיז טביילק ןוא טבעל רע טשרע ,גנורעלק
 יז .ףמאק-רוטלוק רעד ,ןכַארּפש יד ןוֿפ ףמַאק רעד רָאֿפ טמוק ןגיוא
 ,עטלא םָאד ייז ןיא טציז קרַאטש ,טינ ןענָאק ןוא ןענעקייל סָאד ןליוו
 ךיז ןבָאה ןימ םעד טָא ןוֿפ עדנכערּפש-שידיא יד .עטבעלעגּפָא סָאד
 .ןבעל ןוֿפ טייז א ןיא ןעשזדנָאלב ןבילבעג ןענייז ייז ןוא ןרָאלרַאֿפ
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 עגַארֿפ יד ךיז רַאֿפ טָאה עדנכערּפש-שידיא יד ןוֿפ לייט רעדנַא ןַא

 יידיא עלעיצעּפס יד ליומ ןלוֿפ ַא טימ ןענעקרענא ייז .טזיילעג שרעדנַא

 עשידיא יד ןוא .ןעזרעד סנטצעל ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמעלבַארּפ עש

 עשיטסילַאיצָאס עניײמעגלַא יד ןוֿפ ּפָא ןצנַאג ןיא ייז ןסייר ןגַארֿפ

 -ּתוש ןטרָאס יילרעייווצ ,ןרעגַאל ייווצ ךיז רַאֿפ יז ןֿפַאש .ןעמעלבָארּפ

 ןליוו ןעמעלבָארּפ עשיטסילַאיצָאס עניײמעגלַא יד .רעֿפמעקטימ ןוא םיֿפ

 טימ -- רערוַאמ םישזד טימ ; סַאמָאט ןַאמרָאנ טימ ןעמאזוצ ןזייל ייז

 "יוו ןעמעלבָארּפ עשידיא יד ,דנַאל ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאפ רעד

 -ַאיצָאס טימ ןוא געוו ןשיטסילַאיצָאס ַא ףיוא טינ ןזייל ייז ןליוו רעד
 ןוא זייוו ןֿפיטס טימ ןעמַאזוצ געוו ןשידיא טכע ןא ףיוא רָאנ ,ןטסיל

 .ןענַאלּפַאק םירֿפא ןוא ןגרוברַאװ טימ ןעמאזוצ רעדָא יקסּפיל יאול
 רעד ןיא ןענעקייל עכלעוו עדנכערּפש-שידיא יד --- יז ןֿפרַאד סָאװ וצ

 וצ ?ץעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשידיא ַא -- ךארּפש רעשידיא
 ?דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םעד ייז ןֿפרַאד סָאוװ

 ייווצ ןשיווצ ןטלָאּפשעצ ןביילב טינ ןָאק שטנעמ 8 יוװ ױזא ןוא
 סָאװ ,רעקרַאטש םיא טיצ סָאװ ,טקנוּפ ןייא ןבָאה רע זומ ,ןרעגַאל

 -שידיא יד זא ,ךעלריטַאנ זיא .ןליֿפעג ענייז ןוֿפ רעטנעצ רעד טרעוו
 ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש ןלָאז ,ןדיא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,עדנכערּפש
 והירמש טרעוו .ךַאז-ייב 8 ןרעוו ייז ייב לָאז םזילַאיצָאס ןוא טייקשידיא
 רעקיטש ןיײרַא ךיז ןסייר ,טייוו ןטסידנוב עשילױוּפ ןוא טנעָאנ ןיוועל
 .קיטקַאט רעשיטסילַאיצַאס ןיימעגלא רעד ןיא גרוברַאװ ןוא יקסּפיל
 ןייא יו רעמ טינ זיא םזילַאנָאיצַאנ ןעמערטסקע ןזיב עיצַאלימיסַא ןוֿפ
 :ןלעטש וצ טכייל לָאמ עלַא טינ זיא טירט ןקיזָאד םעד רעבָא .טירט
 -רוארָאֿפ ןוא ןעקנַאדעג עטלצרָאװעגניײא ,ןטֿפַאשניױאוװעג ןרעטש סע
 ןיא :לקירב ַא טגיילעג ןעמערטסקע עדייב ןשיווצ ןעמ טָאה .ןלייט
 גוט ָאד .םזילַאנָאיצַאנ -- עניטסעלַאּפ ןיא ,עיצַאלימיס8א -- עקירעמַא

 ימיסַא ָאד .ךאז ערעייט ַא שיאערבעה זיא טרָאד .טינ ךיוא שידיא
 םזילַאנָאיצַאנ ןטרָאד ,טיײקכעלמעװקַאב ןוא ערעיראק בילוצ ץיצַאל
 ,עניטסעלַאּפ ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןטסינויצ עטלַא םגה .ןגעוו לאעדיא ןוֿפ
 רוד ןעגנוי םייב זיא דנַאל ןשידיא רעזדנוא ןיא זַא ,קרַאטש ךיז ןגָאלק
 ,ערעירַאק רעד בילוצ -- עיצַאזילגנַא וצ גנובערטש עקרַאטש א ןטרַאֿפ
 -ץגטימ ןעמ טָאה עיצַאלימיסַא רעד ןוֿפ ...ןכַאמ ןטרָאד ןָאק'מ סָאװ
 עזעיגילער ַא רָאנ ,קלָאֿפ ןייק טינ ןענייז ןדיא זַא ,ןביולג םעד ןעמונ
 עקירעמא ןיא :ױזַא טלײטעגרעדנַאנוֿפ רעדיוו סָאד טָאה'מ ןוא ,עּפורג
 ןדיא ןענייז עניטסעלַאּפ ןיא ןוא עּפורג עזעיגילער א זיולב רימ ןענייז
 -ניואוועג לָאמ 8 רעדיוו --- ןרָאװעג םינ ןעמ זיא זעיגילער .קלָאֿפ ַא
 לָאמַא טימ טָאה'מ רעבָא ,ןבעל ןוֿפ ןטייקכעלמעווקַאב ןוא ןטֿפַאש
 רַאֿפ ליֿפעג ןעמערַאװ א ,ןטנעמיטנעס עזעיגילער עקרַאטש טליֿפרעד
 -טלעוו-שידיא יד ןעמ טריקַאטַא .עיצידַארט וצ טרעהעג סָאװ ,ץלַא
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 ער יד ןרעוו .הרוּת-דומלמ רעד וצ ךעלדנח טכַאמ'מ ןוא ןלוש עכעל
 טינ רָאט'ס עכלעוו ,ךַאז עקילייה א שדוקיילּכ ןוא סיַאבַאר-םרָאֿפ

 .ןרירנָא
 יייז דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס-שידיא ןוֿפ רעדילגטימ ןוא רעוט יד

 ןעעז רימ .ןטסילַאיצָאס עשידיא רָאנ ,עדנכערּפש-שידיא ןייק טינ ןענ
 -לץוו ןיא ,ןדנעטשמוא עלעיצעּפס יד ןוא ערעֿפסָאמטא עקיטראנגיײא יד
 רעשידיא רעד ףיוא ףמַאק-ךסַאלק םעד ןריֿפ וצ סיוא טמוק סע עכ
 קיטקַאט עשיטסילַאיצָאס עניימעגלַא יד ןסַאּפוצוצ ןכוז רימ ןוא ,סָאג
 עשידיא יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס יד וצ דנַאל םענוֿפ
 ָאקע יד ןענעקרענָא רימ .ןֿפמעק ןוא ןבעל ,ןסקאװעגסיוא ןענייז ןסַאמ
 קלָאֿפ ןשידיא םענוֿפ ןעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא עשיטילַאּפ ,עשימַאנ
 ןענייז ןעמעלבָארּפ עשידיא יד רעבָא .ףימ ןוא טיירב רעצנאג רעייז ןיא
 -ץלבָארּפ עשיטסילַאיצַאס עניימעגלא יד ןוֿפ טלײטעגּפָא טינ זדנוא ייב
 ןָאק רענייא רעדעי סָאװ ,ךַאז-טאװירּפ ןייק טינ זדנוא ייב ןענייז ייז .ןעמ
 רָאנ זדנוא ייב ןענייז ייז .ליוו רע ןעמעוו טימ ןוא ליוו רע יוװ ןזייל
 ,טנָארֿפ ןשיטסילַאיצַאס םענײמעגלַא םעד ףיוא ןטקנוּפ עלעיצעּפס
 ץלעיצעּפס ןרעוו טגיילעג ףרַאד סע עכלעוו ףיוא ,ןטקנוּפ עלעיצעּפס
 טנָארֿפ ןשיטסילַאיצָאס םענוֿפ ןטקנוּפ עשידיא יד .טײקמַאזקרעמֿפױא
 -ַאס טימ ,רעֿפמעקטימ עשיטסילַאיצַאס טימ ןרעוו טֿפמעקעגסיוא ןזומ
 ןצנַאג ןֿפױא יו טקנוּפ ,עשידיא יד ףיוא .ןילּפיצסיד רעשיטסילַאיצ
 םייב זיא זדנוא ןעוו ,ןטנעמָאמ ןֿפערט ןענָאק טנַארֿפ ןשיטסילַאיצַאס
 עלייוו 8 ןייג ןוֿפ סָאװ ,ןּפורג עשיטסילַאיצָאס-טינ ערעדנַא טימ געוו
 ,ןצונ רעמ ןעמוקסורַא ןסַאמ עשידיא יד רַאֿפ ןָאק ןעמאזוצ ייז טימ
 ַא ףיוא רָאנ ,ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא רָאנ זיא סָאד רעבָא .ןדָאש יו
 ןייג : טגָאז'מ יו ,רָאנ ,ךיז ןסיגנעמַאזצ טינ ךיוא סָאד ןוא ,עלייוו
 ךַאנ ערעדנא ןריֿפ ךעלגעמ טייוו יו .ןעמַאזוצ ןגָאלש ןוא רעדנוזַאב
 .ערעדנא ךָאנ ןּפעלשכָאנ טינ ךיז ןפוא םושב ,זדנוא

 ,סָאד ,עטַאקילעד רעבָא ,עקיטכיוו רעייז ,ןכירטש רַאּפ ַא טציא ןוא
 ןוֿפ עיצקאדער יד זַא ,סייוו ךיא .ץקידלציק ןָא טֿפור סור רעד סָאװ
 ךיז זָאלרַאֿפ ךיא רעבָא ,םיּכסמ טינ טייוו רימ טימ זיא ?טֿפנוקוצ
 ןוֿפ טײקכעלדנײרֿפ-טסַאג רעשיטסילַאנרושז ןוא ץנַארעלָאט רעד ףיוא
 ןנָאז ןזָאל רימ טעוװ רע זַא ,ןיסעיל .א טניײרֿפ ןוא רבה ןטלַא ןיימ
 ךאז ןייק ָאד ליוו ךיא .ןנָאז וצ קיטיונ רַאֿפ טלַאה ךיא סָאוװ ,סָאד
 םענוֿפ ןימאמ ינא םעד ןצרוק ןיא ןבעג רָאנ ליוו ךיא .ןדנירגַאב טינ
 -עג עכלעוו ןיא ,ןטקנוּפ יד רעביא .דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא
 ןבױהנָא ןענָאק רע טעוו ,רעדנַאנוֿפ זדנוא טימ ךיז טייג ןיסעיל עסָאנ
 .קיטיונ רַאֿפ ןעניֿפעג טעוװ רע ןעוו ,עטאבעד ַא

 ךיוא ,שיטסינויצ טינ זיא דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד

 ןיא רעדָא עניטסעלַאּפ ןיא זַא ,טינ טביולג רע .שיטסילַאירָאטירעט טינ
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 ןרעוו טיובעגסיוא לָאמַא לָאז טלעוו רעד רָאג ןיא דנַאל זיא טינ ןכלעוו
 ןייז רַאֿפ וליֿפַא רעדָא ,קלָאֿפ ןשידיא ןצנַאנ ןרַאֿפ םייה עלַאנָאיצַאנ ַא
 ,טיורב ןוֿפ עגַארֿפ יד זַא ,טגייצרעביא זיא דנַאברַאֿפ רעד .טייהרעמ
 ,דנַאל ןייא ןיא טינ ןרעוו טזיילעג טעוו ןדיא רַאֿפ רוטלוק ןוא טכער
 ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,דרע רעד ףיוא לקניוו רעדעי .רעדנעל ןיא רָאנ
 עקיטרָאד יד רַאֿפ םייה ַא ןרעוו ףמַאק ךרוד ףרַאד ןסַאמ עשידיא
 סעדעי .דנַאל ַא ףיוא טכער עשירָאטסיה ןוֿפ טינ ןטלַאה רימ ןוא .ןדיא
 ןֿפמעק ןוא ןטעברַא ,ןעניואוו סָאװ ,עלא יד וצ ןרעהעג זומ דנַאל
 .ןטרָאד

 עכלעוו ,ייז ןוֿפ רענייא ןיב ךיא -- ןסָאנעג זדנוא ייב ןַארַאֿפ
 ןעלטימ עטסקיטכיוו יד ןוֿפ סנייא ןרעוו ןָאק ײרעמרַאֿפ זַא ,ןביולג
 לָאז סָאװ ,לטימ ַא ךיוא ,קימַָאנָאקע עשידיא יד ןכַאמ וצ טנוזעג
 ןלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןשידיא םעד ןעלקיוװטנַא ןוא ןטלַאהנייא ןֿפלעה
 עדנטיידַאב ַא וליֿפַא רעדָא ,עלַא זַא ,טינ ןענעכער רימ רעבָא .ץוביק
 םעד ןענעק רימ .דרע רעד ףיוא ןצעזאב ךיז ןענָאק ןדיא ןוֿפ טייהרעמ
 ןענייז רימ ןוא ,גנורעקלעֿפַאב רעשידיא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיטָאטש
 רעבָא .תוסנרּפ עשיטָאטש ייב ןביילב ןלעוו ןדיא בור סָאד זַא ,רעכיז
 גנורעקלעֿפָאב רעשידיא רעד ןוֿפ לייט רעדנטיידַאב ַא זַא ,ןביולג רימ
 ײרעמרַאֿפ וצ ןרעוו ןבירטעג תוביס עשימָאנָאקע בילוצ ךָאד טעוו
 -נעצנָאק לָאז ײרעמרַאֿפ עשידיא עצנַאג יד זַא ,טינ ןענעכער רימ ןוא
 -נידַאב יד טינ .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא דנַאל ןייא ןיא ןרעוו טרירט
 ײרעמרַאֿפ רענרעדָאמ ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טינ ,ןבעל ןשידיא ןוֿפ ןעגנוג
 אזא ןכַאמ ,דרע ןֿפױקנייא ןוא עיצַארגימיא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טינ ןוא
 יא עטרירטנעצנַאק ןרעוו ןֿפַאשעג ןלעוו ןוא ןענָאק סע .ךעלגעמ ךַאז
 עכעלטע ןיא וליֿפַא רשֿפא ,רעדנעל עכעלטע ןיא ןטנגעג-םרַאֿפ עשיד
 עטרירטנעצנָאק עשידיא יד .דנַאל ןבלעז םעד ןוא םענייא ןוֿפ ןטנגעג
 עניטנעגרַא ןיא ,עניטסץעלַאּפ ןיא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא םיבושי-םרַאֿפ
 ןוא ןטאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ,ןדליב ךיז ןלעוו עכלעזַא ביוא ,ןוא
 רעייט ךיילג זדנוא ןענייז ,ןלױּפ ןיא ךיוא רשֿפא ,עדענעק

 ָאי ?שיטסישידיא דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד זיא
 ,ךארּפש רעשידיא רעד רַאֿפ טכער טניימ םזישידיא ביוא .ןיינ ןוא
 עשידיא א ,שידיא ףיוא רוטלוק-ךןסַאמ רענרעדָאמ ןוֿפ גנולקיװטנַא
 יידיא ביוא .ןטסישידיא רימ ןענייז -- רעדניק רַאֿפ לוש עכעלטלעוו
 לָאז ּפיט רעשירָאטסיח-רוטלוק רעשידיא רעד זַא ,ןליוו ַא טניימ םזיש
 ליֿפ ױזַא טינ טָאה שידיא ואוו ,רעדנעל יד ןיא זַא ,ןייגרעטנוא טינ
 ןלָאז ,ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ ךַארּפש-טּפױה יד ןביילב וצ גנונעֿפָאה
 ןסירעגּפָא טינ ןלָאז ייז ידּכ ,ךַארּפש עטייווצ ַא יו ,שידיא ןענעק ןדיא
 -וצ ריא טימ ןענעק ןלָאז ןוא קלָאֿפ ןשידיא ןוֿפ טייהרעט רעד ןוֿפ ןרעוו
 ןמרעוו-רומלוק עשידיא עיינ ןסינעג ןוא ןֿפַאש ןיא ןעמענלײטנָא ןעמַאז
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 -ניא עשידיא יד זַא ,טניימ םזישידיא ביוא .ןטסישידיא רימ ןענייז ---
 רעייז רַאֿפ ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ ךַארּפש יד ןכַאמ ןזומ ןטנעגילעט
 יד וצ תוהוּכ עקיטפייג ערעייז ןגָארט ןלָאז ייז ידּכ ,ךַארּפש רענעגייא
 -ידיא ביוא רעבָא .ןטסישידיא רימ ןענייז -- קלָאֿפ רעייז ןוֿפ ןסַאמ
 זיא םערָאֿפ יד ,ץלַא רַאֿפ רעקיטכיוו זיא ךארּפש יד זַא ,טניימ םזיש
 ,דמלמ-הרוּת-דומלּת רעד זַא ןוא לֿפט א טלאהניא רעד ןוא רקיע רעד
 בוט םויב הדלונש הציב ןגעוו שידיא ןיא רעדניק יד טימ טדער סָאוװ
 טדער רעכלעוו ,רעוַאב ָאטָא יוװ ,ןּתוחמ רעמ ןייז זדנוא טימ ףרַאד
 ןטסישידיא ןייק רימ ןענייז --- םזילַאיצָאס ןגעוװו שטייד טביירש ןוא
 ןוֿפ לייט 8 זדנוא ייב ןענייז ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ טכער יד .טינ

 סָאװ ןוא ןשטנעמ ןראֿפ טרעדָאֿפ טסילַאיצָאס ַא סָאװ ,טכער ץעלַא
 םלַא םזישידיא .ןרעוו טכיירגרעד ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס ןכרוד ןלעוו
 ןלעטשקעװַא ןעק ןעמ עכלעוו ,גנואיושנַאטלעוװ עקידנעטשבלץז
 רימ ןענעק עכלעזַא -- גנואיושנָא-טלעוװ רעשיטסילַאיצָאפ רעד ןגעק
 .טינ ןענעקרענָא ןוא טינ

 טרעוו ַא יצ ,לטימ ַא -- ךַארּפש עשידיא יד רימ רַאֿפ זיא סָאװ
 ךיוא םזילַאיצָאס רעד זיא ןעניז ןסיוועג א ןיא .ןכַאז עדייב ?ךיז רַאֿפ
 ,ןשטנעמ ןוֿפ קילג םעד בילוצ -- ליצ ןרעכעה ַא וצ לטימ א יו טינ רעמ
 ןעלטימ רעבָא ןענַארַאֿפ .ליצ רעטסכעה רעד זדנוא רַאֿפ זיא רעכלעוו
 ןייז וצ קידנרעהֿפױא טינ זַא ,טייקימכיוו ןוא םענרַאֿפ ןסיורג ַאזַא ןוֿפ
 ךארּפש יד .ןטרעוו-רוטלוק עסיורג ךיז רַאֿפ ןיילַא ייז ןרעוו לטימ א
 ןא זיא יז ,ןעקנאדעג יד ןעגנערבוצסיורַא גייצעג ַא זיולב טינ זיא
 שירָאטסיה ןענייז סָאװ ןטייקכעלמיטנגייא עשינָאלָאכיסּפ ןוֿפ רצוא
 ,ןעלצרַאוװ-רוטלוק עקרַאטש ןוֿפ רצוא ןַא ,קלָאֿפ ַא ייב ןסקַאוװעגסױא
 רצוא ןֿא ,ןגָאלשעג תורוד עגנַאל ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ
 עקילייה א זיא שידיא .גנורַאֿפרעד-סקלָאֿפ ןוא המכח-סקלָאֿפ ןוֿפ
 ץשידיא ךס א -- רעוועשטידרעב קחצי יול 'ר טגָאזעג טָאה ,ךַארּפש
 ןייא ןוֿפ רעביא טצעז ריא ןעוו .טּפַאזעגנייא ריא ןיא ןענייז ןרערט
 ,ענַאיױַאק טינ זיא סָאװ סנױזַא סעּפע רערעדנַא רעד ןיא ךַארּפש
 ךיז טזָאל ץלַא טינ -- רעטניט ןיא רעביא לייט רעסיורג ַא טביילב
 .קלָאֿפ א ןוֿפ טייקיטרַאנגיײא יד טגיל ךַארּפש ןיא לייוו ,ןצעזרעביא
 ,םעדכָאנ -- ןעלטימ עטסקיטכיוו יד ןוֿפ סנייא ךַארּפש יד זיא ןדיא ייב
 לטימ עטסקיטכיוו סָאד רשֿפא -- ךיז טייב רעגייטש-סנבעל רעד יו
 ןשירָאטסיה םעד ןוא טייקצנַאג עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ יד ןטלַאהוצנייא
 -ןייא טינ ךַארּפש ןייז ןעק קלָאֿפ ַא ןעוו .םעדָאֿפ-סגנוקינײארַאֿפ
 -דנעטשרַאֿפ זיא רעבירעד ?ןטלַאהנייא ָאי סע טעוו סָאװ -- ןמטלַאה
 ,רעייט ןוא ביל ױזַא ןעמעלַא זדנוא ייב זיא שידיא סָאװרַאֿפ ךעל
 ןוֿפ ףמַאק ןרעווש ַא שידיא רַאֿפ ןריֿפ וצ סיוא טמוק זדנוא לייוו ןוא
 ַא ןטעברַאסױא זדנוא ייב ךיז זומ -- ןסיורד ןוֿפ ןוא קינייוועניא
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 .םזיטַאנַאֿפ ןימ ַא וליֿפַא ןטלעז טינ ,ךַארּפש רעד רַאֿפ גנורעטסיײגַאב
 זיא ץלַא סָאד זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ לָאמנייק ןענָאק ןוא ןליוו רימ רעבָא
 ,לייט א ,גנואיושנָא-טלעוו רעשיטסילַאיצַאפ רעזדנוא ןוֿפ לייט ַא רָאנ
 זיא ןיז ןטיירב ןיא .םיא ןגעק ןייג טינ ,ןצנַאג ןטימ ןעמיטש זומ סָאװ
 רעקידעבעל ןיימ ןוֿפ טָאג רעד ,עיגילער ענרעדָאמ ַא רימ ייב "םזיא,
 8 יוװ ,ןבָאה םינ ךיא ןעק "ןעמזיא , עכלעזא ייווצ ןייק ןוא .המשנ
 שידיא ןוֿפ טלוק ןייק .סעיגילער ייווצ ןייק ןבָאה טינ ןעק שטנעמ
 .םינ ךיא בָאה

 ןוא ןליצ עריא ,גנוגעווַאב-רוטלוק עשידיא יד , ,לקיטרַא ןייז ןיא
 עגעלָאק טגערֿפ ,(1982 'בעֿפ ןוֿפ "טֿפנוקוצ , עז) "ןעלטימ עריא
 -עררַאֿפ טסישידיא 8 טעוו רוטלוק רעכלעוו וצ :הלאש ַא רעגינ .ש
 רעד וצ -- עטכישעג עשידיא סווָאנבוד יו קרעוו עכלעזא ןענעכ
 רעדָא ,שיסור ןיא ןרָאװעג ןבירשעג הליחּתכל זיא יז לייוו ,רעשיסור
 ןוא טלאהניא ריא טיול טרעהעג יז רעכלעוו וצ ,רעשידיא רעד וצ
 עיצארטסיגער טימ .טינ עגַארֿפ ַאזַא טריטסיזקע רימ רַאֿפ ?טסייג
 טינ רימ לָאז ךַארּפש עשידיא יד רעיימ יוװ ןוא .טינ ךיז ךיא םענרַאֿפ
 רעד ןוֿפ טייהנייא רעד רעסיוא .טינ רימ ייב יז זיא רקיע רעד ,ןייז
 ןוֿפ טייק 8 ןענַארַאֿפ ךיוא רומלוק רעזנוא ןוא זנוא ןיא זיא ךַארּפש
 .סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןוֿפ םעדָאֿפ רעטיור ַא --ןסולֿפניײא ןוא ןלומיטס
 ,קירוצ תורוד טימ טנעיילעג טָאה'מ עכלעוו ,קרעוו עכלעזַא ןענַארַאֿפ
 עקיזָאד יד .תורוד עגנַאל ךָאנ ןענעייל ייז טעוו'מ ןוא טנייה טנעייל'מ
 ,םשור ַא ןליֿפ ןוא ןעקנעד רעזדנוא ןיא ןזָאלעגרעביא ןבָאה קרעוו
 ר"ד יו ,ןעגנוטֿפעהַאב-ךעקנאדעג) סעיצַאיצָאסַא ןיא ךיז ןדניב ייז
 סעיצאיצַאס8 יד ןוא םשור רעד טָא ןוא ,(סע טֿפור יקסווָאלטישז
 8 ןיא ןוא טייקיטראנגייא רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןוֿפ לייט 8 ןענייז
 רעזדנוא ןוֿפ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד ייז ןעמיטשַאב סָאמ רעסיוועג
 טעוו'מ ןוא קרעוו שיאערבעה טלַא ןֵא ןזייוו רימ טעוו'מ ןעוו .רוטלוק
 ךיא לעוװ ? רוטלוק רעשידיא רעד ןיא סָאד ריא טנכעררַאֿפ : ןגערֿפ
 רַאֿפ גנוטײדַאב זיא טינ עכלעוו סע טָאה :ץגַארֿפ ַא טימ ןרעפטנע
 ףיוא סָאד ןעק ? טנייה ךָאנ רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ רעכיורבעג םעד
 ןרעכייראב ,סעיצַאיצָאסַא ןֿפורסױרא ,םשור זיא טינ ןכלעוו ןכַאמ םיא
 טָאה :עגַארֿפ רעדנַא ןַא רעדָא ?ןֿפַאש עשידיא עקידרעטייוו סָאד
 ןוֿפ גנולקיוטנַא רעד ףיוא גנוקריוו ַא טאהעג קרעוװ ץקיזָאד סָאד
 עטלַא סָאד ןעק ? טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעדָא רוטלוק רעשידיא רעד
 ןיימ ןוֿפ ןשטיינק עלעקנוט זיא טינ עכלעוו ןכַאמ רָאלק רימ קרעוו
 ,ַָאי ביוא ? תורוד ןוֿפ השורי ַא גָארט ךיא עכלעוו ,המשנ רעשידיא
 ףרַאד לַאֿפ ןטשרע ןיא ,רוטלוק רעשידיא רעד וצ סיוועג סע טרעהעג
 רַאֿפ ךעלטירטוצ ןרעוו טכַאמעג ,שידיא ןיא ןרעוו טצעזרעביא סָאד
 רעזנוא , טימ ןָאטעג סע טָאה ץרַאוװש .י .י יו ,םלוע ןקיטנייה רעזדנוא
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 םוצ טנַאקַאב ןרעוו סע זומ -- לַאֿפ ןטייווצ ןיא ."רעטלַאלטימ ןוֿפ דיל

 ךַארּפש רעכלעוו ןיא םנייא ץלַא -- ץנעגילעטניא רעזדנוא סנטסקינייוו

 םיור , זַא ,ךיא טלַאה ךָאד ןוא ,טסינויצ ןייק טינ ןיב ךיא .זיא סע

 ןַאעל ןוֿפ "ןָאיצַאּפיסנַאמעָאטױא, ןוא סעה השמ ןוֿפ "םילשורי ןוא

 רעד וצ ךָאד ןרעהעג -- שטייד ןיא ןבירשעג עדייב --- רעקסניּפ

 עשיאץדיא ץסיורג ַא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה ייז לייוו ,רוטלוק רעשידיא

 "םיכובנ הרומ , סמ"במר םעד .ןדיא ייב גנוגעװַאב עשיטקַארּפ ןוא

 יז רעבָא ,שיבַארַא ןיא ןבירשעג ןענייז "ירזוכ , סיולה הדוהי 'ר ןוא

 ךשמ ןיא ןבָאה ייז לייוו ,רוטלוק רעשידיא רעד וצ םיוועג ןרעהעג

 עשידיא עטסעב יד ףיוא גנוקריוו א טָאהעג ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ

 טייק עגנַאל ַא ךרוד ןוא ןעקנעד רעייז טמיטשַאב ןבָאה ןוא תוחמ

 גנוקריוו עטקערידיטינ ַא טָאהעג ייז ןבָאה ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא ןוֿפ

 רעזדנוא ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןוֿפ ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג יד ףיוא ךיוא

 גנַאל טינ ָאד ןעמ טָאה ןדיא ןגעוו ןלעװַאנ עשילגנע םליוגנַאז .קלָאֿפ

 סָאװ ,קרעוװ עדנרעיוד ןייק טינ ןענייז סָאד רעבָא ,ןענעייל טנעקעג

 -נייא ןייק ןוא רעֿפיט ןוא רעטיירב ןבעל ןשידיא םעד ןּפַאכרַאֿפ ןלָאז

 ךיוא ייז ןבָאה גנוֿפַאש-רוטלוק ןשידיא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ףיוא סולֿפ

 .טליוו ריא ואוו ןוא יו ןרירטסיגער ייז ריא טגעמ -- טאהעג טינ

 ןיא ןרעוו ןֿפַאשעג לָאז רוטלוק עשידיא יד זַא ,קיטכיוו זיא זדנוא

 ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא זיא סָאװ ,קרעוו סעדעי רעבָא .שידיא

 רעשידיא רעד ןוֿפ לייט ַא זיא ,גנוֿפַאש-רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ טייק

 .שיקרעט ןיא ןבירשעג וליֿפַא זיא סע ןעוו ,רוטלוק
2. 

 גנונעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןוא גנונעווַאב-רומלוק יד

1 
 עכלעוו ,ןסָאנעג ענעבעגעגרעביא עטוג אקווד ןוא ,ןסָאנעג ןַארַאֿפ

 ,ןטסילַאיצָאס עשידיא ,רימ סָאװ ,טימרעד ןדירֿפוצ טינ קרַאטש ןענייז
 ,ייז ןגערֿפ ,תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ ."ןכַאז עקיטייז , טימ ךיז ןעמענרַאֿפ

 -רעדניק יד רעדָא ?םזילַאיצָאס םוצ ןייּפמַאק-גײצעג-סקלַאֿפ רעד טָאה

 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ ךַאז יד סָאד זיא ?גניר-רעטעברַא ןוֿפ ןלוש
 רעטַאעט טימ רעדָא ,קיטירק-רוטארעטיל טימ ןבעגוצּפָא ךיז גנוטייצ

 עשיטסילַאיצָאס א .זדנוא ןָא ערעדנַא ןָאט ןענעק סָאד ?טסנוק ןוא
 ןָאק רענייק ואוו ,טעברַא ַאזַא טימ רָאנ ןבעגּפָא ךיז ףראד ײטרַאּפ

 קעװַא ןביג רימ ןעוו .םזילַאיצָאס םענייר ןטימ -- ןטײברַאֿפ טינ יז

 ןוא טייצ ןייק טינ טביילב ,"ןכַאז עקיטייז, רַאֿפ ןטֿפערק ןוא טייצ

 .טעברַאיײטרַאּפ רענייר רַאֿפ ןטֿפערק ןייק
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 רעזדנוא רעכלעוו ןוֿפ ,טייקיטכיזצרוק ַא ,טײקלָאמש ַא זיא סָאד
 .עיצקַארטסנכַא ןייק טינ זיא םזילַאיצָאס רעד .קרַאטש טדייל גנוגעווַאב
 ירַאֿפ ךיז זומ רע .ןבעל ןוֿפ ךעלעקניוו עלא ןיא ןעגנירדניירא זומ רע
 טינ ןלָאז ןטסילַאיצָאס יד ןעוו .ןסַאמ יד ןוֿפ ןטיונ ץלַא טימ ןטכעלֿפ
 רעד ןיא ןעגנעה ןביילב ייז ןלעוו ,ןענייז ןסַאמ יד ואוו ,םוטעמוא ןייז
 טימ ןבעל םעד ןזָאלרעביא ןלָאז רימ ןעוו .ןבעל ןוֿפ ןסירעגּפָא ,ןטֿפול
 ןקוק וצ ןעגנואווצעג ןייז ןסַאמ יד ןלעוװ ,ערעדנַא רַאֿפ ןטיונ ענייז
 ,רעגָאז-טרָאװ ןוא רעֿפלעהסױרַא ערעייז ףיוא יו ,ערעדנַא ענעי ףיוא
 ייז ךָאנ ןייג ןלעוו ןסַאמ יד .יורטוצ ,שזיטסערּפ ןגירק ןלעוו ענעי
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עדמערֿפ ןביילב ןלעוו רימ ןוא ,קיטילָאּפ ןיא ךיוא
 .ןסױטשעגסױרַא ןיילַא

 יו ןעזסיוא יז געמ ,ןסַאמ יד רַאֿפ קיטיונ טעברַא עסיוועג ַא זיא
 טרעוו ,ןטסילַאיצַאס ןוֿפ ןָאטעג יז טרעוו םיוק ,םזילַאיצַאס ןוֿפ טייוו
 ,רעכיז רימ ןענייז ,סנטשרע .םזילַאיצָאס ןרַאֿפ טעברַא-סֿפליה ַא יז
 ןיא יױזא טינ ,רעגרע טעברא עקיבלעז יד ןָאט ןלעוו ערעדנא ענעי זַא
 ןעוו ,סנטייווצ .רימ יוװ ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןסערעטניא עקידנעייגטייוו יד
 ןיירא ריא ןיא ייז ןכיוה ,טעברַא עקיטיונ עסיוועג ַא ןעוט ןטסילַאיצַאס
 יז ןלעוו ,ןַאט יז ןלעוװו ערעדנַא ןעוו .םעטָא ןשיטסילַאיצָאס רעייז
 ,םעטָא "רעדנא , רעייז ריא ןיא ןזָאלבנײרַא קידנליוו:טינ רעדָא ןוויּכב
 יז ןעוו ,ערעדנא .ןַאט טינ סטוג ןייק םיוועג ןסַאמ יד טעוװ רעכלעוו
 טינ ,ןסַאמ יד רַאֿפ בור סָאד ריא ייז ןעוט ,טעברַא עקיטיונ ַא ןעוט
 -רַא רעקיזָאד רעד ךרוד לָאמַא ןוואורּפ ייז ןעוו ןוא .ןסַאמ יד ךרוד
 8 יז ןֿפַאש טלָאמעד .רעגרע ךָאנ זיא ,ןסַאמ יד ןריזינַאגרָא טעב
 -נייא ףוס-לּכ-ףוס ךיז ןלעוו ןסַאמ יד עכלעוו ךרוד ,עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ
 ױזַא טינ ןָאט וצ ץלַא ןכוז רימ .ןגָאװ ןדמערֿפ ַא ןּפעלש וצ ןענַאּפש
 רימ ןכוז ,ןעוט רימ סָאװ ,ץלַא ןיא .ןסַאמ יד ךרוד יו ,ןסַאמ יד רַאֿפ
 ינַאגרָא וצ ייז ,ןסַאמ יד ןוֿפ טייקיטעט-טסבלעז יד ןעלקיװטנַא וצ
 -- ןסערעטניא ענעגייא ערעייז םורַא ןסָאמ יד ןריזינַאגרָא ןוא ,ןריז
 זַא ,ןסיוו ןסַאמ יד ןלָאז ?םזילַאיצָאס ןרַאֿפ טעברַא ןייק טינ סָאד זיא
 .יורטוצ רעייז ןעקנעש זדנוא ייז ןלעוו ,ייז טימ קידנעטש ןענייז רימ
 -געט יד ןיא זיולב טינ ערעזדנוא --- יז ןוא ערעייז ןרעוו ןלעוו רימ
 ,קיטילָאּפ ןיא ,ףמַאק-ןסַאלק ןסיורג ןיא ךיוא רָאנ ,ןטיונ עניילק עכעל
 .םזילַאיצַאס םוצ טריֿפ סָאװ געוו ןֿפױא

 ,גנואיצרעד:רעדניק עשיטסילַאיצַאס-שידיא ,טעברַא-רוטלוק זַא
 ןדנוברַאֿפ זיא ץלַא סָאד זַא ,עטריסַאלקעד רַאֿפ ףליה עוויטקורטסנָאק
 ייווצ ןייק ןענעק םעד ןגעוו -- לאעדיא ןשיטסילַאיצָאס רעזדנוא טימ
 טָאה סָאװ ,ךיז טכוד --- טרַאּפס וליֿפַא רעבָא .ןייז טינ ןעגנוניימ
 -רעטעברַא ןֿפַאש רימ ןעוו רעבָא ?םזילַאיצָאס ןטימ ןָאט וצ טרָאּפס
 ןוֿפ ץענ רעד ןיא ןיירַא ייז ןטכעלֿפ רימ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טרַאּפס
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 ,סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא ייז ןרעוו ,ללכב סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 רַאֿפ ןּפורג-סֿפליה ,טרָאװ ןשיטסילַאיצַאס רעזדנוא רַאֿפ סעירָאטידיױא
 .גנוגעווַאב רעשיטסילאיצַאספ רעד

 ןוֿפ טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא (ןעמרעדלָא) רענעמטאר עשידנוב יד
 יד ןוֿפ ןדייל יד ןרעדניל וצ תוחוּכ ערעייז ןיא סָאװ ץלַא ןעוט ןליופ
 סעכעבעב יד ןבירשעגּפָא םענייא ייב ץעיצַארטסינימדַא יד טָאה .ןסַאמ
 -סױרַא ןטייווצ א ןעמ ליוװ ,ןלָאצַאב טינ ןָאק רע סָאװ ,ןרעייטש רַאֿפ
 ףרַאד ,טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טינ ןָאק רע לייוו ,סאג ןֿפױא ןֿפרַאוװ
 ןעמעוו וצ --- לָאטיּפש ןיא דניק קנַארק ַא ןריֿפקעװַא ןטירד ַא ייב ןעמ

 -ַאינַאגרָא רעד וצ ,רעגעמטַאר עשידנוב יד וצ ? ףליה ךָאנ ייז ןעמוק
 ואוו ,ןריטסעטָארּפ ,ןעיירש ןעייג ,ךיז ןעימ ענעי ןוא ,דנוב ןוֿפ עיצ
 טינ ץלַא סָאד זיא יאדווא .ןענעק ייז סָאװ טימ ,ןֿפלעה ;ףרַאד ןעמ
 יד טָא טמוק ,ריא טניימ יו ,רעבָא .טעברַא עשיטסילַאיצַאס-ןייר ןייק
 ןוא ?גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ץינוצ טינרָאג טעברַא-סֿפליה
 ןוא ןגולֿפסױא יד ,טנגוי רעשידנוב רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס יד
 ןיא טריזינַאגרָא דנוב רעד סָאװ ,גרעב-ןערטַאט יד ןיא ןעגנורעדנאוו יד
 א יז טיג ,םייה ַא ןסַאמ יד רַאֿפ טֿפַאש דנוב רעד ?םישדח-רעמוז יד
 -אגרָא ענעגייא ערעייז ןיא ןבעלוצסיוא קיטיײזלַא ךיז טייקכעלגעמ
 ץֿפיט ץנייז ןגיל םעד ןיא .דנוב ןוֿפ חוּכ רעד טגיל םעד ןיא .סעיצַאזינ
 .ןסַאמ יד ןיא ןעלצרָאװ

 ןעמאזוצ ןייג וצ סיוא לָאמַא זדנוא טמוק "ןכַאז עקיטייז,, יד ןיא
 ַאזוצ רימ ןעייג ,םנטשרע ,רעבָא .ןטנעמעלע עקיטייז ,ערעדנא טימ
 -טנעַאנ לקיטש א ןבָאה רימ עכלעוו טימ ,ןטנעמעלע עכלעזא טימ ןעמ
 ןעייג ןוא ןייג טינ רימ ןענעק סָאלק-רעטעברַא ןוֿפ םיאנוש טימ .טייק
 טֿפור ריא סָאװ ,םעד ןיא טינ וליֿפַא ,קילייווטייצ וליֿפַא ןעמאזוצ טינ
 -נַא טימ ןעמַאזוצ ןעייג רימ ואוו ןוא ןעוו ,סנטייווצ ."ןכאז עקיטייז,
 -ַאב טינ ןוא ןסעגרַאֿפ טינ טונימ ןייא ןייק וליֿפא רימ ןליוו ,ערעד
 ןגָארטנײרַא םוטעמוא ןליוו רימ .ןטסילַאיצַאס ןענייז רימ זַא ,ןטלַאה
 -סילַאיצָאס רעזנוא ןטיהנייא ,טקנופדנַאטש ןשיטסילַאיצָאס רעזדנוא
 וצ קידנעמטש ןוא םוטעמוא ןכוז רימ .ןילּפיצסיד ןוא לַארָאמ עשיט
 ןוא ערעדנַא טימ ןשימסיוא טינ ךיז ןליוו רימ .ךיז ךָאנ ערעדנא ןריֿפ
 ךיוא ערעדנא ךָאנ ךיז ןּפעלשכַאנ ,םינּפ םענעגייא רעזדנוא ןרילרַאֿפ
 ןכוז ,ןלעטש טינ םיא ןלָאז רימ ןעוו ןוא ואוו ,םירט ןדעי ןוא .טינ
 יוצ רעד וצ געוו םענײמעגלַא רעזדנוא טימ ןדניברַאֿפ וצ םיא רימ
 .טולב ןוא שיײלֿפ םזילַאיצָאס םעד ןָא רימ ןעוט ןֿפוא ַאזַא ףיוא .טֿפנוק
 ;דנַאנַאכָאנ ןעיירש רעדייא ,רעכיג ןוא רעסעב ליצ םוצ טריֿפ סָאד
 -נגעק רעכעלגעטלַא רעד ןוֿפ ןסיײרּפָא ךיז ןוא !םזילַאיצָאס ,םזילַאיצַאס
 ןַארַאֿפ .םזילַאיצָאס םוצ געוו רעד טגיל סע רעכלעוו רעביא ,טרַאװ
 רעסיורג ןייא ץלַא יו רעמ טייטש ןסַאמ יד רַאֿפ ןעוו ,ןטנעמָאמ עסייה
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 ןוֿפ רעיײֿפ ןיא ןצלָאמשעצ ןרעוו ןליצ ןוא ןטיונ ערענעלק יד ןוא ,ליצ
 יד גָאט ןוֿפ ןטיונ יד ןענייז ןטייצ עכעלטנייוועג ןיא .ףמַאק ןסיורג
 יוֿפ ףוסילּכ ףוס ךיז טנערב רעיײֿפ רעסיורג רעד רעכלעוו ןוֿפ ,ץלָאה
 .רעדנַאנ

2 
 ײטרַאּפ רעייז ,טינ ןליוו ןסָאנעג יד ,ףיונוצ ךיז ןעייג ןעמערטסקע

 רעקיטכיזצרוק רעייז ןיא לייוו ,"ןכַאז עקיטייז , טימ ןבעגּפָא ךיז לָאז
 ןוא .ײטרַאּפ רעד ןדָאש טגנערב סָאד זא ,ייז ןעניימ טייקנבעגרעביא
 ּפָא ךיז ןלָאז ןעײטרַאּפ עלַאקידַאר ערעזדנוא זַא ,טינ ליוו רעגינ .ש
 ןליוורעדיוו ןֿפרַאש ןייז בילוצ טעברַא-לוש ןוא -רוטלוק טימ ןבעג
 טוג זיא ,רעגינ .ש טניימ ,טעברַא-רוטלוק רעזדנוא .ןעייטראּפ ןגעק
 ןייק ריא טימ ןבָאה ןעײטרַאּפ ערעזדנוא ןמזילּכ תולעמ טימ לוֿפ ןוא
 יז טרעוו ,וצ ריא וצ ךיז ןקור ןעײטרַאּפ יד רָאנ יוװ .טינ אשמו עגמ
 .תונורסח טימ לוֿפ ןוא ןברָאדרַאֿפ דלַאב

 עשידיא יד ןיא טָאה רעוװ .עטכישעג לסיב א ךיז רימ ןענָאמרעד
 -ַאב-רוטלוק ייז ייב טקעוװעג ,רוטלוק וצ גנוגיינ ַא טצנַאלֿפעג ןסַאמ
 -רעטעברא עשידיא יד רעדָא ,רעוט-רוטלוק םַּתפ יד -- ,ןשינעֿפרעד
 ןזעוו-לוש רעזדנוא זַא ,טוג סייוו ךיא ?דנוב רעד לעיצעּפס ,ןעײטרַאּפ
 -ץברא ןשידיא ןֿפױא זיולב טינ ךיז ןטלַאה רוטַארעטיל רעזדנוא ןוא
 רעבָא .ןשטנעמ-סקלָאֿפ ,רעמיטנגייא-ןיילק עשידיא ףיוא ךיוא רָאנ ,רעט
 -עג לָאמא ןענייז עכלעוו ,רעטעברא ענעזעוועג סָאד ןענייז בור סָאד
 ןוא ,ןעײטרַאּפ עלשקידַאר עשידיא יד ןוֿפ םולֿפניײא ןרעטנוא ןענַאטש
 -נייא טָאה רעוװ .טנייה ךָאנ ייז ןיא ןבעל סולֿפניײא םענעי ןוֿפ ןעקנוֿפ
 רעייז וצ עביל עקיניזטסואווַאב א ןסַאמ עשידיא יד ייב טצנַאלֿפעג
 רעוו ?לוש עשידיא ַא ןבָאה ןֿפרַאד ןדיא זַא ,גנוגייצרעביא ןא ,ךַארּפש
 ןשיטילָאּפ םעד םויה דע ךָאנ טריֿפ ןוא טריֿפעג ןָא ביײהנָא ןוֿפ טָאה
 ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ףמַאק ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא
 ,ןעײטרַאּפ עלַאקידַאר יד -- לוש רעשידיא רעד ןוֿפ טכער יד רַאֿפ
 ןדָאב רעד תעב ,ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,רעוט-רוטלוק םּתס יד רעדָא
 ?טרעקאעצ ןעוועג ןיוש זיא

 יד זַא ,רעגינ .ש אמּתסמ סייוו .קיטקַארּפ-לש יד רימ ןעמענ
 יד ןוֿפ ךארּפש עשיטקַאֿפ סלַא שידיא טימ לוש עשידיא עיינ עטשרע
 ,טנגוי-רעטעברא רעד רַאֿפ לוש-טנוװָא רענליוו יד ןעוועג זיא ,םידומיל
 -ןרָאי זיא ןוא ןרָאװעג ןֿפַאשעג קירוצ קיסיירד רָאי א טימ זיא עכלעוו
 רעשידיא רעטשרע רעד .ןטסידנוכב ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא גנַאל
 -עגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,קירוצ 29 רָאי ַא טימ רַאֿפנעמַאזוצ-רערעל
 -ַאגרָא זיא ,עמרוט ןיא טקידנעעג ךיז טָאה ןוא ײרֿפ רעד ףיוא ןביוה
 -רעדניק עשידיא עטשרע יד .ןטסילַאיצָאס עשידיא ןוֿפ ןרָאװעג טריזינ
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 -עג גירקיטלעוו םעד םעד ברע זיא ,וועיק ייב ,עקוועימעד ףיוא לוש

 "ייס ,ןטסידנוב ,ןטסילַאיצָאס עשידיא ןוֿפ לָאמא רעדיוו ןרָאװעג טיוב

 טינ ןויצילעוּפ עקניל יד ןוא ןטסידנוב יד ןבָאה .ס .ס ןוא ,סעצווָאמ

 ןוא ?ןלױּפ ןיא לוש עכעלטלעוו-שידיא יד ןעיוב ןיא .קלח ןטסערג םעד

 ייב ,לוש רעשידיא רעד ןוֿפ קעװַא ןשטנעמ-יײטרַאּפ יד ןלָאז -- טציא

 יִד ןצנַאג ןיא זיא סיורג יװ ?ןביילב יז טעוװ סָאװ ייב ןוא ןעמעוו

 "עד יד +?רעוט-לוש ןוא -רוטלוק עשיאייטרַאּפמוא ערעזדנוא ןוֿפ לָאצ

 ןיא לײטנָא ןוויטקא ןֵא ןעמענ עכלעוו ,רדח סדַאבאש ןוֿפ ןטַארקָאמ

 ןייק טינ ,ײטרַאּפ ַא ךיוא ךָאד ןענייז ,אנליוו ןיא טעברַא-לוש רעד

 .ײטרַאּפ עלַאקידַאר 8 רעבָא ,עשיטסילַאיצַאס

 עשידיא יד זיא, ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיא יד רַאֿפ :ריא טגָאז

 יז יו ,לטימ א רָאנ רוטלוק עשידיא םצע רעד ןוא טעברַא-רוטלוק

 ,טשינ ךיז ןגרָאז ייז ...ןליצ עשיטילָאּפ ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג וצ ,ןגָאז

 רעד ןוא רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ ,ןגָאז ייז יו

 -- גנוגעוװַאב-רוטלוק עשידיא יד -- רעגינ .ש) ."ךארּפש רעשידיא

 ליצ ןגעוו .(1952 ,רַאורבעֿפ ,"טֿפנוקוצ , .ןעלטימ עריא ןוא ןליצ עריא

 ךיז רַאֿפ ןרעוו עכלעוו ,ןעלטימ עקיטכיוו ןגעוו ךיוא ,ןעלטימ ןוא

 רעבָא .לקיטרַא ןטשרע ןיימ ןיא ןבירשעג ךיא בָאה -- ליצ ַא ןײלַא

 רעד רַאֿפ טרעוו זיא סע לֿפיװ ,ּפָא טינ רעגינ .ש טצאש ,םעד ץוחא

 רעייז ,ןײרַא ןגָארט ןעיײטרַאּפ יד סָאוװ ,וויטַאיציניא יד גנוגעווַאב-לוש

 -נודניברַאֿפ עסיורג ערעייז ,טעטירָאטױא רעייז ,עיגרענע עשירעֿפעש

 רעד ןיא ןבַאה ןעײטרַאּפ יד .ןטֿפערק עשירָאטַאזינַאגרָא ערעייז ,ןעג

 רעד טָא רעבָא .ןייז ןָאק ?שזיטסערּפ רַאֿפ טֿפמעקעג גנוגעווַאב-לוש

 ,ןווייה ןעוועג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא ןעיײטרַאּפ יד ןשיווצ ףמַאקטעוו

 טימעג ךיז טָאה ײטרַאּפ עדעי .ןסקַאװעג ןענייז ןלוש יד ןכלעוו ףיוא

 -טלעוו-שידיא יד ךיז ןריֿפ .ןלוש ערעסעב סָאװ ןוא רעמ סָאװ ןעיוב וצ

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ייז ןענייז ?שיאײטרַאּפ גנע ןלױּפ ןיא ןלוש עכעל

 "רַאּפ יד טינ .טינ םיואכרוד ?ןישַאמ-ייטרַאּפ רעד ןוֿפ ךעלֿפיײרש ןיא

 רַאֿפרעד ןיוש .טנָאקעג סָאד ןבָאה ייז טינ ,טלָאװעג סָאד ןבָאה ןעייט

 -טלעוו-שידיא יד ףיוא גנוטכַא טיג גנוריגער עשילױּפ יד סָאװ ןיילַא

 .ןגיוא טנזיוט טימ ןליוש עכעל

 "יא ךס ַא קעװא טייג ןעײטרַאּפ יד ןשיווצ ףמַאקטעװ םעד ןיא

 -עגנייא גנַאל ןיוש ןיילא ןעײטרַאּפ יד סָאד ןבָאה ?עיגרענע עקירעב

 -רַאֿפ ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו עשידיא יד ןענייז רעטציא ןוא ןעז

 ךיז טָאה א"שי רעד ןיא .(א"שי) ץיצַאזינַאגרָא-לוש ןייא ןיא ןדנוב

 עכלעוו ,ןלוש יד ןוא .ּפיט-לש רעכעלטייהנייא ןייא טעבראעגסיױא

 -ָארּפ ןיא ךיז ןעלייט ,ןטסידנוב ןוֿפ ןרָאװעג טיובעג הליחּתכל ןענייז

 הליחּתכל ןענייז עכלעוו ,ןלוש יד ןוֿפ ּפָא טינ רעטקַארַאכ ןוא םַארג

 -ָאמעד יד ןוֿפ רעדָא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגעג
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 ;ךיוא ןּפיט-לוש ערעדנא ןענַארַאֿפ ןליוּפ ןיא ןענייז יאדווַא .ןטַארק
 ןוא יחרזמ ןוֿפ ןלוש עזעיגילער יד ,תוברּת ןוֿפ ןלוש עשיאערבעה יד
 עטכער יד ןוֿפ ןוא ,"טנייה, ןוֿפ ןלוש-טלוק-לוש יד ,לארשי תדוגא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ שַאמ-שימ א ןייז טלָאוװעג ןטלָאװ עכלעוו ,ןויצ-ילעוּפ
 רַאֿפ ןצרַאה םוצ ױזַא זיא סָאװ ,"ךעלסיב וצ ץלַא ןוֿפ , ןימ א ,ןּפיט
 ןטלָאוו ייז ,גָאז ךיא .רעוט-רוטלוק עשיאייטרַאּפמוא ערעזדנוא ןוֿפ ךס ַא
 ןייק טעמּכ טלוק-לוש רעד ךָאנ טָאה שיטקַאֿפ לייוו ,ןייז טלָאװעג
 .םינ ןלוש

 טימ ָא"שי רעד ןשיווצ ןוא ןּפיט-לוש ענעדײשרַאֿפ ןבָאה רימ ,ָאי
 רעֿפיט ַא זיא הדוגַא רעד ןוא יחרזמ ןוֿפ ןלוש יד טימ רעדָא תוברת
 ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא .ןעגנירּפשרעבירַא טינ ןָאק'מ ןכלעוו ,טנורנּפָא
 ףיוא טלייטעצ זיא ,ללכב ןבעל סָאד יוװ ,ןבעל רעזדנוא ?וצרעד ןָאט
 -רַאֿפ) .ךיז ןשיווצ ףמַאק ַא ןריֿפ עכלעוו ,ןעגנוטכיר ןוא ןּפורג ,ןסַאלק
 -לעזעג רעזַאלנסַאלק רעד ןיא ןייז סיוועג ןלעוו ןעגנוטכיר ענעדייש
 ןיא םינ ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ טינ טייג טייהשטנעמ יד :ךיוא טֿפַאש
 רָאֿפ טמוק ףמאק רעקיזָאד רעד .(קינשַארומ ַא ןיא טינ ,קָאטשניב ַא
 לָאז רֶע זַא ,ךעלגעממוא זיא סע ןוא ןבעל ןוֿפ ךעלעקניוו עלַא ןיא
 .ןבעל ןוֿפ ךרַאמ רעד זיא עכלעוו ,רוטלוק רעד ןיא ןעמוקרָאֿפ טינ
 טימ ןעײרֿפַאב ןוֿפרעד ךיז ריא טנָאק ?ןקיטיײזַאב סָאד ריא טנָאק
 ?ערהדזיע ןא ןכערּפשּפָא

 זיא טייצ רעזדנוא ןוא -- ףמַאקנסַאלק ןֿפרַאש ןוֿפ טייצ ַא ןיא
 רָאנ זיא סע .רוטלוק עכעלטייהנייא ןַא ךעלגעממוא זיא -- עכלעזַא
 גנוטכיר ןייא ,רעײרֿפ סָאװ ןעמוקרָאֿפ לָאז ףמַאק רעד זַא ,קיטכיוו
 -לוק יד .טלַאװג טימ ןעגנוטכיר עקירעביא יד ןקירדרעטנוא טינ לָאז
 ,ייז ןשיווצ ףתמַאק רעד ןוא ,ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ לּכח-ךס ַא זיא רוט
 יד טכַאמ ,ןעגנוטכיר ןוא ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ףמַאק רעיײרֿפ רעד
 רעד ףרַאש יו ןוא .רעטגנערטשעגנַא ,רעקיברֿטֿפ ,רעכייר רוטלוק
 ךיז טליֿפ ,ןייז טינ לָאז רוטלוק רעד ןיא ןּפורג ןוא ןסַאלק ןוֿפ ףמַאק
 -כעלצעזנגעק רעֿפרַאש רעד ןיא וליֿפַא ,טײקנדײשרַאֿפ רעד ןיא ךָאד
 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,עכָאּפע רעד ןוֿפ רילָאק רעכעלטייהנייא ןא ,טייק
 -ַאב רעד ןיא ןבעל סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ליטס רעכעלטייהנייא ןַא
 עטסערג יד ןבָאה ןסערעטניאךסַאלק יד ,תמא .עכַאּפע רעדנֿפערט
 תמא רעקינייוו טינ רעבָא .ןשטנעמ םענלצנייא ןדעי ףיוא גנוקריוו
 עשינאכעמ ןוֿפ טינ ,ןשטנעמ ןוֿפ טײטשַאב אֿפוג סַאלק רעד זַא ,זיא
 ,ץכָאּפע רעטמיטשַאב ַא ןיא ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןוא ,ןטַאמָאטױא
 עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה טייהשטנעמ יד סָאװ ,השורי יד ןוא
 -ַאכ םעד ףיוא ןוא ןסַאלק עלַא ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא ןבָאה ,תורוד
 ןסערעטניא ערעייז ףרַאש יו ,ןשטנעמ .ףמַאק רעייז ןוֿפ רעטקַאר
 יו ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ךיז ןענרעל ,ןײגרעדנַאנוֿפ טינ ךיז ןלָאז
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 רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא רעביא ןעמענ המחלמ ןיא ןעיימרא עכעלטנייֿפ
 ןכלעוו ןיא ,קרעוו סעדעי ןוא .וטֿפױא ןשינכעט-שירעטילימ םעיינ ןדעי
 ,קרַאטש ןוא טכע סע זיא םיוק ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג טינ זיא סע סָאלק
 -עגנָא יד ןוא סַאלק ןוֿפ ןזעוו ןכעלרעניא םעד רעביא סע טיג םיוק
 ,ןכירטש עכעלשטנעמ עֿפיט סע טגָארט ,ףמאק ןייז ןוֿפ טייקטגנערטש
 .ןסַאלק עלא ןוֿפ השורי יד ,ןרעוו ףוס לּכ ףוס זומ'פ ,טרעוו סע ןוא
 םיא ןענייז םָאװ ,ןטייז ענעי ןעניֿפעג םיא ןיא טעוװ סאלק רעדעי
 ןדעי ןיא םערָאװ ,עלַא ןלעוװ םיא ןיא םטוג ןעניֿפעג רעבָא ,רעטנעענ
 -ןסַאלק רעסיוא זיא וטֿפיוא-רוטלוק ןסיורג ןדעי ןיא ,קרעוו ןסיורג
 ,ןשטנעמ םעד ףיט ןָא טריר סָאװ ,סעּפע ךָאנ ןענַארַאֿפ עיגָאלַאכיסּפ
 .ןרעהעג טינ ןלָאז רימ סָאלק ןכלעוו וצ ,עלַא רימ ןענייז ןשטנעמ ןוא

 ןשיוצ ףמַאק א ,ןעמוקרָאֿפ זומ ,רָאֿפ טמוק רוטלוק רעד ןיא
 ןבעל ןוֿפ ףמאק רעקיזָאד רעד ואוו ,רוטלוק א -- ןּפורג ןוא ןסַאלק
 רעבָא .טולב ןָא ,ןבעל ןוֿפ ןסירעגּפָא ןייז טעוװ ,ןליֿפ טינ ךיז טעוו
 ,סנױזַא סָאװטע ןענַארַאֿפ ךָאד זיא ףמאק-רוטלוק ןטסֿפרַאש םעד ןיא
 .ךעלטייהנייא רוטלוק יד טכַאמ סָאװ

 רעשירטטעלָארּפ רעצנַאג ַא ןוֿפ םידיסח יד טכערעגמוא ןענייז סע
 טינ ןַאק טֿפַאשלעזעגןסאלק א ןיא לייוו ,טייצ רעזדנוא ןיא רוטלוק
 טבעל סע ןדייס ,סַאלק ןייא ןוֿפ רוטלוק ןייק ןשרעה ךעלסילשסיוא
 ךָאנ ךיז ןבָאה ןסַאלק עקירעביא יד ןוא ,סאלק ןייא רָאנ לערוטלוק
 רעד ןיא ןעוועג זיא סע יוװ ,ןבעל-רוטלוק וצ טּפַאכעגֿפױא טכער טינ
 ַא טימ ןַאק סטלק ןייא ןעוו רעדָא ,עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ עכָאּפעדץנַאלג
 גנוגעווַאב-רוטלוק יד ןקיטשרעד טלַאװג טימ טכַאמ רעשירָאטַאטקיד
 ןיא .דנַאלסור-טעוװַָאס ןיא טציא זיא סע יו ,ןסַאלק ערעדנַא עלַא ןוֿפ

 -עי : ױזַא רָאֿפ ךעלנייוועג טמוק טֿפַאשלעזעג-ןסַאלק רעטלקיװטנַא ןַא
 םענוֿפ רוטלוק רעד ףיוא לּפמעטש ןייז ןגײלוצֿפױרַא טכוז סָאלק רעד
 רַאֿפ ןכַאמ וצ ,רעצרעה ןוא ּפעק רעמ סָאװ ןעניוועג וצ ,דנַאל ןצנַאג
 ןייז טֿפאשלעזעג רעזאושזרוב א ןיא ןָאק .טֿפנוקוצ רעד ןיא געוו 8 ךיז
 זעגּפָא עצנאג ןייק טינ ,גנוט כירירוטלוק עשירַאטעלָארּפ ַא זיולב
 טכערעגמוא רעקינייו טינ רעבָא .רוטלוק עשירַאטעלָארּפ עטמַאצ
 םעד ןעז םינ ללכב ןליוו ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ עכלעוו ,ענעי ןענייז
 ןוא -ןסאלק רעד ןוא .טנַארֿפ-רוטלוק ןֿפױא ףמַאק-ךןּפורג ןוא -ןסַאלק
 ףמַאק ןיא טריזילַאטסירקסיױא טייצ רעזדנוא ןיא ךיז טָאה ףמאקךןּפורג
 ענייז ןיא ןָאט לבירג ַא לסיב א ךיז רעגינ .ש לָאז .ןעײטרַאּפ ןוֿפ
 -קַאֿפ ןענייז ייז זַא ,ןעניֿפעג רע טעוװ ,רעוט-רוטלוק עשיאייטרֿטּפמוא
 -ואוושעצ א ,עטריזילַאטסירקסיױוא-טסעֿפ ןייק טינ ,ײטרַאּפ א ךיוא שיט
 ןעײטרַאּפ עטריזינַאגרָא יד ןגעק ףמאק רעייז רעבָא ,ײטרַאּפ ענעמ
 ַא ןוֿפ וליֿפַא זייוונטייצ ,ףמַאק-ײטרַאּפ 8 ןוֿפ םינמיס עלַא ןָא טמענ
 .ףמאקייײטרַאּפ ןשיטַאנַאֿפ
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 ןנַארֿפ עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד וצ גנולעטש רעזדנוא

1 

 -רַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד תעב ,קירוצ רָאי ןעצ טימ

 עיצַארַאלקעד רוֿפלַאב יד ךָאנ טָאה ,ןרָאװעג םעדנירגעג זיא דנַאב

 ןַא יו ,ןגיוצעג ןוא טניישעג ,ןגיובנגער ןוֿפ ןברַאֿפ עלַא טימ טניישעג

 ןייא ןוֿפ .ןרעוו טכעלקריװרַאֿפ םייב טלַאה סָאװ ,גנונעֿפַאה עטלַא

 יד ,דנַאלסור-סייוו ןוא עניארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ עטסקיטולב יד טייז

 ןוֿפ ;טײקֿפרַאש רעכעלקערש רעצנַאג ריא ןיא עגַארֿפנדיא עקיבייא

 ךיז טעװ ןוא ךיז טוב עכלעוו ,הכולמ עשידיא יד טייז רעדנַא רעד

 טָאה םזינויצ רעד .רעֿפטנע רעתמא רעטנעָאנ רעד -- ןעיובסיוא דלַאב

 ,טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןוֿפ לּפַאטש ןטסכעה םעד טכיירגרעד טלָאמעד

 ,ןטסילעוװָאנ ןוא ןטעָאּפ עשידיא עטנַאקַאב .עדָאמ 8 ןרָאװעג זיא רע

 ,םזינומָאק םעד ןרָאװשעג ייז ןבָאה רעטעּפש רָאי רַאּפ א טימ סָאװ

 .ןויצ ילעוּפ יד ייב ןבײרשרַאֿפ טלייאעג טייצ רענעי ןיא ךיז ןבָאה

 עשידיא ...ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רידַאנ השמ וליֿפַא ,קיווייל ,ןעזייר

 רענעי זיב ןענייז עכלעוו ,רעריֿפטרָאװ-ןטסילַאנרושז ,רעוט-רעטעברַא

 טּפַאכרַאֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה ,םזינויצ ןימ ןדעי ןוֿפ טייוו ןעוועג טייצ

 .גנומיטש רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ןרעוו
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא גנוטלַאּפש יד ןעמוקעג זיא ָאד ןוא

 ןבױהעגנָא ןבָאה ןטסינומָאק יד .סקניל ןוא סטכער ןשיוװצ ףמאק רעד

 ץלַא ןלעוו ייז זַא ,טכודעג ךיז טָאה טייצ ןייא .סעיציזַאּפ ןּפַאכרַאֿפ

 -ַשיצָאס ערעטלע וליֿפַא ,רעוטךָאינוי .ןעקנעװשּפָארַא ץלַא ,ןּפַאכרַאֿפ

 -עג ייז זיא סע .ןסױטשעגסױרַא ,טשיוטנַא טליֿפרעד ךיז ןבָאה ןטסיל

 טָאה ייז ןוא ןעמערַאװעצנָא ךיז ואוו ,טכוזעג ןבָאה ייז ,טלַאק ןרָאװ

 ןיא "סענומָאק-רעטעברַא , עשידיא יד וצ ,םזינויצ םוצ ןָאמעג יצ ַא

 ,עמאלקער עקידנעיירש יד ןֿפלָאהעגטימ ָאד טָאה ךס ַא .עניטסעלַאּפ

 טציא ןענַארַאֿפ .עניטסעלַאּפ רַאֿפ דנַאנַאכַאנ ןכַאמ ןויצ ילעוּפ יד סָאװ

 וצ תוירב עטסערג יד זיא'מ ואוו ,טלעוו רעד ףיוא רעדנעל ייווצ

 ןוא רעזעלג-רעפערגרַאֿפ עטסֿפרַאש יד ךרוד סטוג לסיב סָאד ןזײװַאב

 -- ןעגנַאהרַאֿפ עקיד טרעדנוה רעטנוא סטכעלש סָאד ןטלַאהַאב וצ

 ןענייז ןויצ ילעוּפ יד ןוא .עניטסעלַאּפ ןוא דנַאלסור-טעוװָאפס ןענייז סָאד

 ,דובּכ ןוֿפ עקטנעוו רעד ףיוא ןשטנעמ ןּפַאכ וצ תוירב עסיורג ךָאנ

 .םעיציבמַא עקיטשרוד למיוב טימ ןרימש וצ

 עכעלטע השעמ רעד ףיוא ןרָאװעג טּפאכעג ןענייז 1925 םורַא

 עכלעוו ,רעוטֿפױא ןוא רעוט עטלַא .םזילַאקידַאר ןשידיא ןוֿפ ןרעב

 ןשיטּפעקס ַא רָאנ עניטסעלַאּפ רַאֿפ טַאהעג טלָאמעד זיב ןבָאה

 .ןויצ ןוֿפ םידיסח עטנערברַאֿפ ןרָאװעג לָאמַא טימ ןענייז ,לכיימש

 ןַא יו ,לקניוו א ןיא ןרָאװעג טקוררַאֿפ ייז ייב זיא םזילַאיצַאס רעד
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 .ןדייש טינ ןצנַאג ןיא ךיז ןָאק'מ רעכלעוו טימ ,ךאז עטבעלענּפָא

 ןענייז ןרעב יד ךָאנ ןוא .טכַארברַאֿפ ןבעל א םעד טימ טָאה'מ לייוו

 ןצנַאג ןטימ ןתמא רעד ןיא ךיז ןבָאה לייט ַא .ןגיצ ןוא ןסּפעש קעווַא

 :שירֿפ רעד טימ עניטסעלַאּפ ןוֿפ םולח םעד וצ ןבעגעגרעביא ןצרַאה
 ,רעקרַאטש ייז ייב זיא ליֿפעג סָאד לייוו ןוא ,עביל רעיינ ַא ןוֿפ טייק
 רעמ ןעוועג טּפָא ייז ןענייז ,ךאז רעד טימ טֿפַאשטנאקַאב יד יו
 ,טרעכיזרַאֿפ ןבָאה לייט ַא .ןײלַא ןטסינויצ עטלַא יד יווװ שיטסינויצ

 טינ רעמ ,טינ ייז ןביולג םזינויצ ןוֿפ גנוכעלקריװרַאֿפ רעד ןיא .זַא

 .טנעמיטנעס רעמעראוו-ךייו ַא ,םולח רענייש א זיא סע -- סָאװ

 ןענייז סע ןוא ,ץעדָאמ רעד ךָאנ טצנַאטעגכָאנ ןבַָאה רעדיוו לייט ַא

 ןרעב יד . . .לייוו ,רעירֿפַא ןֿפָאלרַאֿפ ןענייז סָאװ ,עכלעזט ןעוועג ךיוא
 ןרעב יד זַא ,ןקעמשרעד ייז ןלָאז ןוא .ןייז שיטסינויצ ןסייהעג ןבָאה
 -נעה ןֿפױל ןזָאל ךיוא ךיז ייז ןלעוו ,קירוצ ףיוא טעװערעקרַאֿפ ןבָאה
 -סילַאנָאיצַאנ ןוֿפ טקנוּפ ןטסכעה םעד וצ . ..םזינויצ ןוֿפ םודנעּפ םוד
 יד ךָאנ ,1929 רָאי ןיא ןעגנאגרעד זדנוא ייב ןעמ זיא תורּכש רעשימ
 ענעי ןיא טָאה עסערּפ עשיטסילַאיצָאס יד .עניטסעלַאּפ ןיא ןעמַארגַאּפ
 עכעלרעגריב עשיטסינעווָאש יד טימ רָאכ ןייא ןיא ןעירשעג ןכָאװ
 עסערּפ רעזדנוא ןיא .ןעירשעגרעביא ןליֿפַא ייז טָאה יז .ןעגנוטייצ
 יו ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טגעלוצ םזינויצ רעד ךיז טָאה
 8 ןיא ןרָאװעג ןסױטשרַאֿפ זיא םזילַאיצָאס רעד ןוא ,סָאבעלַאב א
 םזילַאנָאיצַאנ רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע .רעדמערֿפ ַא יו ,לקניוו
 .ןצײלֿפרַאֿפ ןעמעלַא ןוא ץלא טעוו

 -רעד טנַאקעג טָאה'מ יוװ רעירֿפ ןעמוקעג זיא עיצקאער יד רעבָא
 ױזַא ןבָאה עכלעוו ,עניטסעלַאּפ ןיא ןעמָארגָאּפ עקיבלעז יד .ןטרַאװ
 -כינוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה ,עירעטסיה עשיטסינויצ יד טֿפרַאשרַאֿפ

 -ַארַא יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד .תורּכש רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ ןרעט
 רעבַארַא יד ןשיווצ ךיז טיירד עכלעוו ,דנַאלגנע ןוֿפ קיטילַאּפ יד ,רעב
 ןענייז ייז לייוו ,רעבַארַא יד טימ רעקרַאטש ךיז טנכער ,ןדיא יד ןוא

 טגָאמרַאֿפ ץירעּפמיא עשילגנע יד לייוו ןוא דנַאל ןיא טייחרעמ א

 טינ ןַאק ןוא טינ ליוו יז עכלעוו טימ ,רענַאדעמכַאמ ןענָאילימ עסיורג
 -- ליצ ןייא ךיז טלעטש עכלעוו ,דנַאלגנע ןוֿפ קיטילַאּפ יד ,ןסיירנייא
 ייב ןביילב טעוװ הלשממ יד ןוא ןסייר ךיז רעכַארַא טימ ןדיא ןלָאז
 ןרעדָאֿפ וצ טינ ןטסינויצ יד ןוֿפ סולשַאב רענעגנואווצעג רעד ,דנַאלגנע
 ילָאּפ םעד ןבעגֿפױא שיטקַאֿפ ה"ד ,עניטסעלַאּפ ןיא טייהרעמ ןייק
 ןרעטצניֿפ ףיוא ןביולג ןסייה ןטיברַאֿפ טָאה ץלַא סָאד -- םזינויצ ןשימ
 טָאה רעֿפױלטימ ןוא םירג יד ףיוא .ןטסינויצ עטלא ייב וליֿפַא שואי
 .ּפָאק ןטציהוצ ַא ףיוא םָארטש רעטלַאקיזייא ןַא יו טקריוועג סע

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ טעּפמיא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןוא
 ןוא קנער ערעזדנוא .גנוקריוו ןייז טַאהעג ךיוא ָאד טָאה עסערּפ
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 :טגערֿפעג סורדרַאֿפ טימ ןבָאה ייז .ןקָארשרעד ךיז ןבָאה רעליײֿפ

 רימ ןבָאה םעד רַאֿפ ? זדנוא ןעמ טריֿפ ןיהואוו ? רימ רעייג ןיחואוו

 ערעודנוא ...?ןרָאי רעקילדנעצ ןעוועג בירקמ ךיז ןוא טעבראעג
 רעייז ןוא סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא ןבָאה ןטסינויצ ענעקַאבעג:שירֿפ

 טינ טָאה ,גנוקריוו עטרעקרַאֿפ ַא טָאהעג טָאה טעּפמיא רעסייה וצ

 .םיא ןוֿפ ןבירטעגּפָא רָאנ םזילַאנָאיצַאנ םוצ ןגיוצעג

 "טסואווַאב סָאד ךיוא טָאהעג ָאד טָאה גנוקריוו עסיורג א רעבָא

 ןוֿפ זיא דנַאברַאֿפ רעד .טרָאװ עשיטסילַאיצָאס לעיּפיצנירּפ עקיניז

 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסינויצײטנַא ןַא ףיוא ןענַאטשעג ןָא גָאט ןטשרע

 זַא ,ןטלַאהעג ןָא בױהנָא ןוֿפ טָאה רע .דנוב ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןֿפױא

 ,דנַאל ןטלייוועגסיוא ןייא ןיא טינ ןרעוו טזיילעג טעװ עגַארֿפ-ןדיא יד

 רע .ןסַאמ עשידיא ןֿפמעק ןוא ןבעל סע ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא רַאנ

 ףױא ,לארשי ץרא ןוא תולג ףיוא רעדנעל יד טלייטעג טינ טָאה

 זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע .דנַאל-םייה ַא ןוא רעדנעל עדמערֿפ

 יד ןענָאק ןסַאמ ענעריובעגנייא יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ףמאק ךרוד

 עקיטנייה ייב זַא ןוא ,רעדנעל-םייה זנוא רַאֿפ ןרעוו רעדנעל-תולג

 יד יו דנַאל-תולג רעמ ךס א עניטסעלַאּפ זדנוא רַאֿפ זיא ןעגנוגנידַאב

 ןטלַאהעג טָאה דנַאברַאֿפ רעד .עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצּפָא טינ רָאט'מ זַא ,טלַאה רע ןוא

 -קעװַא ןוא ,ןעניואוו ייז ואוו ,רעדנעל יד ןיא ףמַאק םנוֿפ ןסַאמ עשידיא

 רעקיטשינ ַא טניואוו סע ואוו ,דנַאל ןייא ףיוא עיגרענע יד רָאנ ןבעג
 םזינויצ זַא .,ןזיוורעד טָאה דנַאברַאֿפ רעד .קלָאֿפ ןשידיא ןוֿפ לייט

 ףיוא םזילַאיצָאס םעד ןטײברַאֿפ ,ףמַאקנסַאלק ןָא ןסעגרַאֿפ טיידַאב

 ןענייז עכלעוו ןּפורג ןוא ןסַאלק טימ ןדניברַאֿפ ךיז ,םזילַאנָאיצַאנ

 ףרַאד ץעגַארֿפ עשידיא ןייק .סַאלק-רעטעברַא ןשידיא םוצ ךעלטנײֿפ

 -כיילג רעקידנעטשלוֿפ רַאֿפ ןֿפמעק ןזומ רימ ,דמערֿפ ןייז טינ זדנוא

 ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנַאקע רעזדנוא ןעיוב ןֿפלעה ,גנוקיטכערַאב

 ּפָא ןעיצ עכלעוו .,תומולח טימ ןעמענרַאֿפ טינ ךיז ןרָאט רימ רעבָא

 .טעברַא-יוב רעטנוזעג רעד ןוֿפ

 רקיע רעד דנַאברַאֿפ רעד זיא ץנעטסיזקע ןייז ןוֿפ טייצ עטשרע יד

 -ַאנָאיצַאנ יד ןעוו רעבָא .םזינומָאק ןגעק ףמַאק ןטימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג

 ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןצײלֿפרַאֿפ ןבױהעגנָא טָאה עילַאװכ עשיטסיל

 רעד .ןֿפמעקַאב וצ יז עיגרענע ךס ַא ןבעגעגּפָא דנַאברַאֿפ רעד טָאה

 ןיא ןוא ןסיורד ןוֿפ םיאנוש ךס ַא ןעמוקַאב םעד ךרוד טָאה דנַאברַאֿפ

 עטסֿפרַאש יד רשֿפא קינייװעניא .קינייװעניא רעגַאל ןשיטסילַאיצַאס
 -רעדורב ַא יו ,אנוש רערעטיב ַאזַא ןייז טינ ןַאק רענייק לייוו ,םיאנוש
 .טלעטשעגּפָא טינ םעד רַאֿפ ךיז טָאה דנַאברַאֿפ רעד רעבָא ,רענגעק
 ,םזילַאנַאיצַאנ ןוא םזינויצ ןגעק טֿפמעקעג ךיוא ןבָאה ןטסינומָאק יד

 ןבָאה ייז .טרעּפמולעגמוא ןוא בָארג ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז רעבָא
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 ױזַא טינ ןבָאה ייז .ןדנואוו עשידיא עשירֿפ יד ףיוא ץלַאז ןטָאשעג

 זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד ןענייז ייז .קזוח טכַאמעג יוו ,טגייצרעביא
 רעשידיא ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טנקיילעג וליֿפַא טָאה לשמל ןיגלָא

 יעברַא עניימעגלא רָאנ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןענארַאֿפ .סאלק-רעטעברַא

 -ניא עשידיא יד ,ןסערעטניא עשידיא יד ...שידיא ןדער סָאװ ,רעט
 טייוו יו ,קיטכיוו ליֿפױזַא ףיוא רָאנ ןעוועג ייז רַאֿפ ןענייז סעיצוטיטס

 ,טציירעצ טָאה סָאד .םזינומָאק ןרַאֿפ ןצונ ןעיצ טנָאקעג יז ןוֿפ טָאה'מ
 -רַאֿפ טָאה ,גנוקריוו עטרעקרַאֿפ ַא טַאהעג טָאה סָאד .ןסױטשעגּפָא
 .םזילַאנַאיצַאנ םעד טקרַאטש

 -נירּפ ןטנוזעג ַא טריֿפעג ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ טָאה רעצעמע ביוא
 רָאנ ןעוועג סָאד זיא ,םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזינויצ ןגעק ףמַאק ןלעיּפיצ
 יד סָאװ ,םעד ןיא ןוא ,דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד
 רעד טָאה ,ןלַאֿפעגּפָארַא זדנוא ייב זיא ץילאװכ עשיטסילַאנָאיצַאנ
 רעטסערג רעד עלייוורעד רשֿפא זיא סָאד .קלח ןסיורג ַא דנַאברַאֿפ
 םוצ טירט רעדעי םערָאװ .םזילַאיצָאס ןרַאֿפ דנַאברַאֿפ ןוֿפ טסנידרַאֿפ
 .םזילַאיצַאס ןוֿפ טירט ַא שיטקַאֿפ זיא םזינויצ
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 ןיּפמַאקןטּפאשקרעוװעג , רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1925 ףוס
 וויטַאיציניא יד ."עניטסעלַאּפ ןיא טֿפַאשרעטעברא רעשידיא רעד רַאֿפ
 .דנַאברַאֿפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןוא ןויצ-ילעוּפ יד טרעהעג טָאה
 ."ןטֿפַאשקרעװעג עשידיא עטקינײארַאֿפ , יד ןבעגעג טָאה ןעמָאנ םעד
 עסיוועג א ,רעוטןָאינוי בור סָאד ןענייז ןייּפמַאק םוצ ןענַאטשעגוצ
 ךיוא ,גניר רעטעברַא ןוֿפ סעשטנערב ןוֿפ ןלייט ןוא סעשטנערב לָאצ
 רעטעברַא רעד .רעוט ןוא ןטסילַאנרושז עשיטסילַאיצַאס ענלצנייא
 ןוֿפ טייז ַא ןָא ןבילבעג טייהרעמ רעסיורג ןייז ןיא זיא ללכב גניר
 -טַאק םוצ ןענייז סָאװ ,רעוט-ןָאינוי יד ןשיווצ .ןייּפמַאק ןקיזָאד םעד
 עטרעטסײגַאב-קיטכירֿפױא עכעלטע ןעוועג ןענייז ,ןענאטשעגוצ ןייּפ
 ,ןײּפמַאק ןיא ןיירא ןנייז עקירעביא יד .עניטסעלַאּפ ןוֿפ רעגנעהנָא
 זיא סָאװ ,יתיּת יכיהמ , לייוו ,ערעדנַא ןוֿפ ןײטשּפָא טינ ןָאק'מ לייוו
 עלַא ףיוא ןצנַאט וצ טניואוועג זיא'מ לייוו רעדָא ,"הנימ אקֿפנ יד
 -טימ ןָאינוי עסַאמ יד .יטיסילבוּפ לסיבַא ןגירק ןָאק'מ ואוו ,תונותח
 ןעוועג זיא טייצ יד .ןינע ןצנַאג םעד וצ טלַאק ןבילבעג זיא רעדילג
 גונעג טַאהעג טָאה עסַאמ יד ןוא עטכעלש ַא סדיירט עשידיא יד ןיא
 .ןכָארקעג טינ ּפָאק ןיא ריא זיא עניטסעלַאּפ ,תורצ עגיה ענעגייא

 -ןָאינוי יד טיט ןטֿפַאשקרעװעג יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה בכױהנָא ןוֿפ
 ןלעוו ייז זַא ,ןעמַאנ 8 יוו ,רערעמ סעּפע ןייּפמַאק םעד ןבעג ןלעוװ רעוט
 .סקידתושממ סעּפע ןָאטֿפױא ןוא טעברא רעד ןיא ןֿפרַאװנײרַא ךיז
 רעוט-ןָאינוי יד טימ ןטֿפַאשקרעװעג יד .ױזַא טינ ךיז טָאה ןזָאלעגפױא
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 רעד .טעברַא רעתמא רעד ןוֿפ טייז א ןָא ןטָארטענּפָא דלַאב ןבָאה

 ךןָאינוי יד .ןויצ ילעוּפ יד ןוֿפ טריזינַאגרָא ןוא טריֿפעג טרעוו ןייּפמַאק

 -עֿפנָאק ןוא סנַאשנעװנָאק ףיוא גנוריצ א רָאנ ןבילבעג ןענייז רעוט

 "ציא רעייז ןיא : טינ ךיוא טעמּכ סנָאינוי יד ןביג טלעג ןייק .ןצנער

 יד ןענייז ךָאד ןוא .ןבעג וצ סָאװ טינ טושּפ ייז ןבָאה עגאל רעקיט

 יד רַאֿפ קיטכיוו רעייז ןוא רעייז ןטֿפַאשקרעװעג יד ןוא רעוטךןָאינוי

 ילעוּפ יד סָאד ןגָאז טײקיצרעהנֿפָא ןוֿפ טנעמָאמ א ןיא .ןויצ ילעוּפ

 ןָא ןיינשב ךיז ןענַאק רימ ,טלעג רעייא טינ ןֿפרַאד רימ :ןיילַא ןויצ

 -נעה ,םולב ,דלעוװרעדנַאװ :ןעייל) טלעוו יד לָאז רָאנ ,טעברַא רעייא
 ןוא ...!זדנוא טימ ןענייז רעטעברַא עשידיא יד זַא ,ןסיוו (ןָאסרעד

 עטושּפ ןשיװצ ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדיא ןשיווצ טלעג ןעלמאז ףיוא

 -רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ לּפמעטש רעד זיא --- קלָאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ

 ?ןטּֿפַאשקרעוװעג, יד זיא ןֿפוא ןַאזַא ףיוא .הלוגס עטוג ַא סיוועג טֿפַאש

 ןוֿפ טעברא רעשיטקַאֿפ רעד רַאֿפ לּפמעטש רענעמוג ַא רָאנ ןרָאװעג

 .ןויצ ילץוּפ יד

 8 ןגעק טגָאזעגסױרֿא ןָא בײהנָא ןוֿפ ךיז טָאה דנַאברַאֿפ רעד

 -סעלַאּפ ןוֿפ רעטעברַא יד רַאֿפ "ןייּפמַאק ןטֿפאשקרעװעג, ןלעיצעּפס

 -רַא עשידיא יד ןֿפלעה ןגעק טינ ןענייז רימ :טגָאזעג טָאה רע ,עניט

 זדנוא ייב ןענייז ייז רעבָא .ןטױנ ערעייז ןיא עניטסעלַאּפ ןוֿפ רעטעב

 -כיוו טינ םיוועג זדנוא ייב ןענייז ייז .םידיחי ינב ןייק טינ סיואכרוד

 ןוא דנַאלטעל ,ץטיל ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןוֿפ רעטעברַא יד רַאֿפ רעקיט

 ןבָאה ייז ןוא רעפערג לָאמ ךס ַא ,ךס ַא לָאצ ןיא ןענייז עכלעוו ,עינעמור

 -סעלַאּפ ןוֿפ רעטעברַא יד רַאֿפ ןייּפמַאק םעד קידנלייטסיוא ,ןטיונ ךיוא

 ,סע טסייה ,גנוטיידַאב ערעדנוזאב א וצ ייז רימ ןביג ,רעדנוזַאב עניט

 ױזַא יד ןיא רעטעברַא עשידיא יד ןוא לעמ-למץעז סָאד ןענייז ייז זַא

 רימ ןֿפַאש ןײלַא טימרעד .ןעיילק יד ןענייז רעדנעל-תולג ענעֿפורעג

 -קרעמפיוא ּפָא רימ ןעיצ ,םזינויצ ןרַאֿפ גנומיטש עץקרַאטש ַא ןיוש

 -נעל ערעדנַא רַאֿפ טעברַא רעקיטיונ רעד ןוֿפ עיגרענע ןוא טייקמאז

 ײמרַאּפ עדעי לָאז :טרעדָאֿפעג םורָאד טָאה דנַאברַאֿפ רעד .רעד

 ןענייז סָאװ ,ןבַאגפױא ןוא ןליצ ענעי רַאֿפ סנייּפמַאק עריא ןריזינַאגרָא

 -עברַא רעשידיא רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רעבָא -- טנעַאנ סרעדנוזַאב ריא

 רַאֿפ ןייּפמַאק םעניײמעגלַא ןייא רָאנ ןריזינַאגרָא ןעמ ןָאק טֿפַאשרעט

 ןיא ךיז ןקיטיונ ייז ואוו ,רעדנעל עלַא ןוֿפ רעטעברַא עשידיא יד

 טלייטעצ לָאז ןייּפמַאק םענײמעגלַא אזַא ןוֿפ טכורֿפ יד .ףליה-רעדורב

 עניטסעלַאּפ ,דנַאלסור ,ןלױּפ ןוֿפ רעטעברַא עשידיא יד ןשיווצ ןרעוו

 דנַאברַאֿפ רעד .ןטיונ ערעייז ןוא לָאצ רעייז וצ לענַאיצרַאּפָארּפ לג"דא

 רעבָא ,ןויצ ילעוּפ יד טימ ןעגנולדנַאהרַאֿפ ןבױהעגנַא םעד ןגעוו טָאה

 ףיוא טדערעג ןבָאה םידדצ עדייב .ןעמוקעגסיױרַא טינ רָאג זיא ןוֿפרעד

 קיטקַאט םוא טינ ןעגנַאגעג ךָאד זיא ָאד .ןכַארּפש ערעדנוזַאב ייווצ
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 -סינויצ רעייז קיטכיוו ןעוועג ָאד זיא ןויצ ילעוּפ יד ייב .קיטקַארּפ ןוא
 עשיטסילַאיצָאס רעזדנוא זדנוא ייב יו טקנוּפ ,גנואיושנַא-טלעוו עשיט
 .גנואיושנָא-טלעוו

 -עג םוצ גנולעטש רעזדנוא טָאה רעגאל םענעגייא רעזדנוא ןיא
 -שיטסינויצ יד ןוֿפ לייט א .טולב זייב ןֿפַאשעג ןייּפמַאקןטֿפַאשקרעװ
 ןרָאװעג רַאֿפרעד ןענייז ןטסילַאיצָאס עדנכערּפש-שידיא עטמיטשעג
 -רַאֿפ םעד ןיא .ןטכינרַאֿפ וצ םיא ןכוז ייז ןוא םיאנוש דנַאברַאֿפ םעד
 .ןיּפמַאק-ןטֿפאשקרעוװעג ןוֿפ רעגנעהנַא ןעוועג ךיוא ןענייז אֿפוג דנַאב
 רעד ןוֿפ סולשַאב םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה יז ןוֿפ בור סָאד רעבָא
 ,ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז ןבָאה עטלייצעג עקיצנייא רָאנ .טייהרעמ
 -ןטֿפַאשקרעװעג םעד טימ רעקינייוו רעדָא רעמ ךיוא טנייה ןעיימש ייז
 ןעייטש דנַאברַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ לעמרָאֿפ קידנביילב ןוא ןייּפמַאק
 .טעברַא רעשיטסילַאיצָאס ןייז ןוֿפ טייוו שיטקַאֿפ ייז

3 

 -ָאלָאק עשידיא יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה דנַאלסור-טעוװָאס ןיא תעב
 רע ןוא ,וויטיזָאּפ םעד וצ ןגױצַאב דנַאברַאֿפ רעד ךיז טָאה ,עיצַאזינ
 .ןציטש גנומענרעטנוא עקיזָאד יד ןֿפרַאד רימ זַא ,ןטלאהעג טָאה
 "מוא ןַא טשרמולּכ ןֿפַאשַאב ָאד ןבָאה ןטסינומָאק עגיה יד תעב רעבָא
 םעד ,לזיילק עשיטסינומָאק א ןתמא רעד ןיא ןוא עשיאיײטרַאּפ
 ןגעק טגָאזעגסױרַא שירָאגעטַאק דנַאברַאֿפ רעד ךיז טָאה ,"רָאקיא,
 רעשידיא רעד ןוֿפ ןעמוס עטסערג יד זַא ,ןענוֿפעג ןבָאה רימ .םעד
 רעד ואוו .טניָאשזדיָארגַא רעד ָאד טֿפַאש דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאלָאק
 .ןענָאילימ טניָאשזד רעד טֿפַאש ,רעטנזיוט רעקילדנעצ טֿפַאש "רָאקיא,
 -ינימ טניָאשזד םייב ןענייז ןעגנולמַאז יד ןריזינַאגרָא ןוֿפ תואצוה יד
 רעד סָאװ ,טלעג יד זַא .עכיוה רעייז ייז ןענייז רָאקיא םייב ,עלַאמ
 רַאֿפ טינ ןוא עיצַאזינָאלָאק רַאֿפ רָאנ קעװַא טייג ,טלמַאז טניָאשזד
 עג םיוועג רעבעג-טלעג יד םיא ןגעמ םעד ןיא -- ךַאז רעדנא ןייק
 ךןטעוװָאס רעד טימ ךַאמּפָא ןֵא טל טעברא רע םערָאװ ,ןעיורט

 גנוריגער-ךטעווָאס יד ביוא ןוא ;לָארטנָאק ריא רעטנוא ,גנוריגער
 .ןעיורטעג יאדווא םיא רימ ןגעמ ,טניַָאשזד םעד טיורטעג

 לָאז -- זיא טינ ןכלעוו ןבָאה ןַאק טניָאשזדיָארגַא רעד ,רעטייוו
 רעד עגונב גנוריגערךטעווָאס רעד ףיוא םולֿפנייא םעניילק א ןייז
 -םע יד ןיא ךיז טקיטיױנ דנַאלסור-טעווָאס :ץעיצַאזינָאלַאק רעשידיא
 ןיא ןיירַא טגנערב טניָאשזדיָארגַא רעד סָאװ ,םרעלָאד ןָאילימ עכעל
 רעבָא ,סעינָאלַאק עשידיא יד רַאֿפ סיוא עקַאט ייז טיג יז : דנַאלסור
 גנוריגערךסעוװָאס יד ןוא .סרעלָאד ןיירא עלייוורעד ןעמוק דנַאל ןיא
 יז ,לאטיּפאק-סיױרג ןשידיא ןטימ ןעגנואיצאב ןָא עלייוורעד טּפינק
 "רָאקיא , רעד .טידערק וצ הלוגס א -- רעלוּפָאּפ םיא ייב ןרעוו וצ טכוז
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 -ָאס רעד ןגלָאֿפ זיולב ןענַאק עכלעוו ,ןטסינומָאק ןוֿפ טריֿפעג טרעוו
 סָאד ןוא .ןבָאה טינ ייז ןענָאק ריא ףיוא סולֿפניײא ןייק ,גנוריגער-טעוו
 ײטרַאּפמוא טשרמולּכ םעד סיוא ןצונ ןטסינומָאק יד :עטסקיטכיוו
 ,רערָאֿפמורֿא יד .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינומָאק רַאֿפ "רָאקיא , ןשיא
 ןרָאטַאטיגַא שיטקַאֿפ ןענייז ,"רָאקיא , ןוֿפ טלַאהעג ןעמוקַאב סָאוװ
 טצונעגסיוא ןרעוו "רָאקיא , ןוֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ יד .םזינומָאק ןרַאֿפ
 ףיוא ,סנָאינוי ערעזדנוא ףיוא ,גניר רעטעברַא ןֿפױא ץומש-ןֿפרַאוװו .וצ
 ,"טייהיירֿפ , רעד רַאֿפ טלעג ןעלמאז וצ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד
 .סעקשוּפ-הקדצ עשיטסינומָאק ײלרעלַא רַאֿפ ,"רעקרָאװ ילייד , ןרַאֿפ
 יד ןציטש ליוו סע רעוו ? םעד ןיא ןֿפלעה ייז ןטסילַאיצָאס רימ ןלָאז
 .טניָאשזד סעד ךרוד ןָאט סָאד לָאז ,דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידיא
 .ןטסינומָאק יד רַאֿפ ןזָאלרעביא רימ ןלעוװו "רָאקיא , םעד

 טקנוּפדנַאטש ןקיבלעז םעד ףיוא זַא ,ןענעכיײצרַאֿפ ָאד ןזומ רימ
 סעשטנערב עלאיָאל יד ןוא סנָאינוי עשידיא יד טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ןבָאה "רָאקיא ,, ןיא .גניר רעטעברַא ןוֿפ (טייחרעמ עקידנקירדרעד יד)
 -םוא עטמיטשעגיקניל ןוא ןויצ ילעוּפ עקניל יד רָאנ ןעמונעג לײטנָא
 -מוא ןַא זיא סָאד זַא ,ןראנ ןזָאלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עשיאייטרַאּפ
 יז זַא ,ןעזעגמורא ךיז ייז ןבָאה ךיג רָאג .עיצַאזינַאנרָא עשיאייטרַאּפ
 עכלעוו ,ןטסינומָאק יד ןוֿפ טנעה יד ןיא גייצעג א רָאנ ָאד ןענייז
 -ילעוּפ עקניל יד רעירֿפַא ."רָאקיא , ןיא העד עצנַאנ יד שיטקַאֿפ ןבָאה
 ןוֿפ ןענייז עשיאיײטרַאּפמוא עקיטכירֿפױא בור סָאד ךָאנרעד ,ןויצ
 רעטציא .ןייגוצסױרַא טכַאמעג ןעמ טָאה ערעדנַא ;סױרַא "רָאקיא
 רַאּפ יד ;עקיײרעכַאמ עשיטסינומָאק ַא סיואכרוד "רָאקיא , רעד זיא
 - ןענייז ,ןבילברַאֿפ ןטרָאד ךָאנ ןענייז סָאװ ,עשיאיײטראּפמוא ץעוויאַאנ

 ןיא .ןטּפש ןיא םאזכרָאהעג ןעייג ייז ןוא טמיטשעג שיטסינומַאק ןיילַא
 ןטסינומָאק יד ןבָאה ענעטלָאּפשעגּפָא יד טימ ףמַאק ןוֿפ טייצ רעד
 "רָאקיא, ןוֿפ המשנ יד זַא ,טגָאזעגסױרא ןֿפָא "טייהיירפ , רעייז ןיא
 רעשיטסינומָאק רעטנוא ןייז טינ לָאז רע ביוא ןוא ,םזינומָאק זיא
 .ןייז טינ רָאג רע טעוװ ,גנוריֿפנָא

 -ליבעגסיוא זייווכעלסיב ךיז טָאה םלוע רעטעברַא ןטיירב םעד ייב
 יד זיא סָאד --- דנאלסור ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןֿפלעה זַא ,גנוניימ ַא טעד
 םזינומָאק ןגעק זיא סע רעװ ןוא ;ןטסינומַאק עשידיא יד ןוֿפ ךַאז
 -ערעטניא טינ דנַאלסור ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ ןטיונ טימ ךיז ףרַאד
 טָאה עכלעוו ,גנוניימ עכעלדעש א ,עשלטפ 8 ןעוועג זיא סָאד .ןריס
 ןבָאה רימ .ןטסינומָאק עשידיא יד ןוֿפ רעדער יד ףיוא רעסַאװ ןסָאגעג
 עשידיא יד ןוא גניר-רעטעברא רעד ,דנַאברַאֿפ רעד זַא ,ןעזעג ןיוש
 ,דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיא רעד רַאֿפ ןעוועג ןענייז סנָאינוי
 ןכרוד רָאנ "רָאקיא , ןכרוד טינ ןציטש טלָאװעג ריא ןבָאה ייז רַאנ
 | . ."טניַָאשזד ,
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 "עד יד ןשיווצ טיונ יד ןסקַאוװעגסױא רעיוהעגמוא זיא סע זַא ןוא

 רעד רַאֿפ ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור ןיא ןדיא עטריסַאלק

 "עג טריזינַאגרָא עקירעמַא ןיא 1929 ןיא זיא ,ןברַאטשסיױא ןוֿפ הנּכס

 .דנַאלסור ןיא ןדיא עטריסַאלקעד יד רַאֿפ ןיײּפמַאק-גייצעג רעד ןרָאװ

 רעטַאװירּפ .ןרעוו טינ רעטעברַא-דרע ןייק ןענָאק עטריסאלקעד עלַא

 ןענייז םעלעטש-הבולמ ןייק .ןטָאברַאֿפ דנַאלסור ןיא זיא לדנַאהניילק

 בילוצ זַא טרֿפב .טײרגעגנָא טינ ןדיא עטריסַאלקעד יד רַאֿפ סיוועג

 םעד בילוצ רעדָא טײהנגנַאגרַאֿפ רעשירַאטעלַארּפ-טינ רענעגייא רעייז

 -עלק רעדָא רערעסערג רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןרעטלע ערעייז סָאװ

 ָאפ ןייק טינ טַאהעג טינ עטריסַאלקעד יד ןבָאה ,עיזַאושזרוב רערענ

 טזָאלעגוצ טינ ייז טָאה'מ ןוא טכער עכעלרעגריב ןייק טינ ,עשיטיל

 געוו ןייא ןבילבעג זיא סע .וויטארעּפָאָאק 8 ןיא טינ ,ןָאינוי ַא ןיא טינ

 עכַאֿפניײא טימ ,גייצעג טימ עטריסַאלקעד יד ןגרָאזרַאֿפ -- ףליה ןוֿפ

 רעטציא זיא סע עכלעוו ,ףָאטש-יור ןטרָאס עכלעזַא טימ ,ןענישַאמ

 ןקירבַאֿפ עוויטארעּפָאָאק ייז רַאֿפ ןכַאמ ,ןגירק וצ רעווש דנַאלסור ןיא

 -עלע-סטעברַא ןוויטקודַארּפ ַא ןיא ייז ןעלדנַאװרַאֿפ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא

 ןקיטיונ רעֿפרעד יד עכלעוו ןיא ,ןטקודָארּפ סיוא םעברַא סָאװ ,טנעמ

 -גײצעג-סקלָאֿפ רעד טָאה רעטעּפש .קרַאטש םרעדנוזַאב רעטציא ךיז

 "רַא ןבױהנָא ןוא טייקיטעט ןייז ןרעטײרברַאֿפ וצ ןסָאלשַאב ןייּפמַאק

 זיא טעברַא ןייז ןוֿפ דלעֿפ-טּפױה סָאד ךָאד .ןלױּפ רַאֿפ ךיוא ןטעב

 .דנַאלסור-טעווָאס ןבילבעג

 טקיליווװעגנייא טָאה גנוריגער-ןטעוװָאס יד סָאװ ,זיא טנַאסערעטניא

 טכַאמ יז ןוא ןייּפמַאק-גײצעג-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ טעברַא-סֿפליה רעד ףיוא

 ןבָאה ןטסינומָאק עשידיא עגיה יד ןוא ; טינ ןעגנורעטש םוש ןייק ריא

 רַאֿפ טלעג טלמַאז ןייּפמַאק-גײצעג-סקלָאֿפ רעד זַא ,תולוק טכַאמעג

 ינוֿפ םעד ןכָארגוצרעטנוא ןסיוא זיא רע זַא ,עיצולָאװער-רטנַאק רעד

 עקיזָאד יד רעבָא . ..קילבוּפער רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ טנעמַאד

 רעד ףיוא טינ גנוקריוו םוש ןייק טאהעג טינ טָאה תוליכר עשירַאנ

 .ָאד רעבעג-טלעג יד ףיוא טינ ,ןטרָאד גנוריגער-ןטעוװַאס

 רעד סָאװ ,טעברַא עקיטכיוו יד ןצַאשוצּפָא טרָא סָאד זיא ַאד טינ

 ךיא .ןָאטעגֿפױא רָאי ייווצ עטצעל יד רַאֿפ טָאה ןייּפמַאק-גײצעג-סקלָאֿפ

 ץיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןדנירג וצ וויטאיציניא יד זַא ,ןגָאז רָאנ ָאד ליוו

 רעד ןיא ןוא דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאפ ןשידיא ןוֿפ רעוט ןוֿפ סיױרַא זיא

 "רע יד ףיוא ןוא קרָאידינ ןיא ןייּפמַאק-גײצעג-סקלָאֿפ ןרַאֿפ טעברַא

 .קלח ןסיורג ַא דנַאברַאֿפ ןוֿפ רעוט ןוא רעדילגטימ יד ןבָאה רעט

4 

 ןוֿפ טייוו ךיילג זיא דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד
 עשידיא סָאד זַא ,טינ ןליוו רימ .םזילַאנָאיצַאנ ןוֿפ ױזַא ,עיצַאלימיסַא
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 ןייז ,ןייגרעטנוא לָאז ךארּפש ןייז ,ןריטסיזקע וצ ןרעהֿפיוא לָאז קלָאֿפ
 -שידיא זַא ,טינ ךיוא רעבָא ןליוו רימ .ןרעוו טקַאהעגּפָא לָאז רוטלוק
 יא ץיינ 8 ןליוו רימ .עלענָאיצידַארט-זעיגילער ַא ןביילב לָאז טייק
 ןעעדיא עדנעײרֿפַאב יד טימ ןעגנורדעגכרוד ,עכעלטלעוו ַא ,טייקשיד
 -שטנעמ רָאנ ,ןייז רימ ןליוו ןדיא סטָאג טינ .טייהשטנעמ רעיינ רעד ןוֿפ
 .טֿפנוקוצ רעד וצ םינּפ ןטימ טדנעוועג ,ןדיא עכעל

 עשיטסילַאיצָאס-שידיא יד רַאֿפ דנַאברַאֿפ רעד טייטש רעבירעד
 בור סָאד ןענייז דנַאברַאֿפ ןוֿפ רעוט יד ןוא ,גניר-רעטעברַא ןוֿפ ןלוש

 וצ סיוא רעדיוו טמוק ָאד ןוא .ןלוש יד םורַא ןוא ןיא רעוט עוויטקא
 ץכלעוו ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןגעק (1 :ןטנָארֿפ ייווצ ףיוא ףמאק ַא ןריֿפ
 סָאװ זַא ,ןטלַאה עכלעוו ,ךעלטניײֿפ ןלוש ערעזדנוא וצ ךיז ןעיצַאב
 רעד ןוֿפ ןוא ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ןלעוו רימ רעכיג
 ןבעל ןיא ןכוז ןוא ןרעטשינ ייז .רעסעב ץילַא ,רוטלוק-ךןסַאמ רעשידיא
 ,ךיז טכוד ייז ןעוו ןוא רעטנוא טייג ךַארּפש עשידיא יד זַא ,םינמיס
 ןוא החמש רַאֿפ ייז ןצנַאט ,ןענוֿפעג םינמיס עכלעזא ןבָאה ייז זַא
 ! רעטנוא טייג סע ! ַאהַא :ענעמונַאב יוװ ,האנה רעזייב ַא טימ ןעיירש
 ױזַא ןֿפמעקַאב עכלעוו ,רענגעק עקיזָאד יד סָאװ ,זיא קידריווקרעמ
 -דומלּת יד טינרָאג ןֿפמעקַאב ,לוש עשיטסילַאיצָאס-שידיא יד רעטיב
 .טרָאװ םעראוו ךייוו ַא טֿפָא ריא רַאֿפ ךָאנ ןבָאה ייז ,טרעקרַאֿפ .חרוּת
 -נעהנָא ;רענגעק רַאֿפ רעכעלדעש טּפָא ןענייז עכלעוו ,רעגנעהנָא (2
 לומרָאֿפ רעד ןוֿפ זַא ,ףםיורעד ןטעברַא ןוא וצרעד ןבערטש עכלעוו ,רעג
 -ַָאס , סָאד ןוא ןלָאװשעג ןרעוו "שידיא , סָאד לָאז "לוש .צָאס-שידיא
 ןיא ןעגנערבניירא ןליוו עכלעוו ,ןרעוו טרַאדעגּפָא לָאז "עשיטסילַאיצ
 ןֿפױא ףמאק רעד .הרוּת-דומלּת רעד ןוֿפ למיש ןצנַאג םעד לוש רעזדנוא
 רעד .קישיור ןוא ןֿפָא רָאי רָאּפ עטצעל יד ךיז טריפ טנָארֿפ ןטשרע
 רענגעק-רעגנעהנָא יד .רעליטש 8 זיא טנָארֿפ ןטייווצ ןֿפױא ףמַאק
 טגנערב ןעמ זַא ,ןדייל טינרָאג ןליוו ייז ןוא קינייוװעניא ןוֿפ ןבָארג
 רעבָא .טײקכעלטנֿפע רעד ןיא סױרַא טעברַא-סגנובָארגרעטנוא רעייז
 -עברא רעד .רעקרַאטש ץלא ןרעוו טעוװ ןוא זומ ףמַאק רעקיזָאד רעד
 ןייז ןוא תמה תיולה ןוא םילֿפונ ךמוס הרבח ןייק טינ זיא גניר-רעט
 ןצנאג ריא טימ ,טרעקראֿפ .הרוּת-דומלּת ןייק ןרעוו טינ רָאט לוש
 רעד ןגעק ,הרוּת-דומלּת רעד ןגעק ףמַאק 8 ןייז זומ ןוא יז זיא ןזעוו
 .שדוקיילּכ יד ןוֿפ טייקשידיא

 ןריֿפ וצ סיוא זדנוא טמוק ןטנָארֿפ ייווצ ףיוא ףמאק ןקיבלעז םעד
 םוצ גנואיצאב רעזדנוא ןיא ,ךוב שידיא סָאד ןטײרּפשרַאֿפ םייב ךיוא
 סע סָאװ ,םעד ךרוד טרשּכעג טינ טרעוו דנוש ןייק .רעטַאעט ןשידיא
 ןוֿפ ןגייווצ עלַא טימ ױזַא .שידיא ןיא טליּפשעג רעדָא ןבירשעג זיא
 ַא יו ,ןיירא טייג ךַארּפש עשידיא יד .רוטלוק-ןסַאמ רעשידיא רעד
 ךיז רַאֿפ ןיילַא ,גנואיושנָא-טלעוו רעשיטסילַאיצַאס רעזדנוא ןיא טקנוֿפ
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 ,רעדיוורעד זיא זדנוא ןוא ,טינ גנואיושנָא-טלעוו ןייק זדנוא ייב יז זיא
 וצ ליֿפעג םערַאװ א ןבָאה עכלעוו ,ןטסישידיא ךיז ןעניֿפעג סע ןעוו
 ...שידיא ןדער ענעי לייוו --- םידיסח ענייז טימ ןיבר רערעג םעד

 רַאֿפ ןוא ךַארּפש רעשידיא רעד רַאֿפ ןעייטש רימ סָאװ ,סָאד
 עטלוב יד ןשיוװרַאֿפ טינ ןֿפוא םושב ןָאק רוטלוקךסַאמ רעשידיא רעד
 םינּפ םענעמואוושעצ ןייק ; םינּפ ןשיטסילַאיצָאס רעזדנוא ןוֿפ ןכירטש
 סָאװ ,סָאד .ןעמעננָא טינ ןלעוו ןוא טינ רימ ןליוו לארשידללּכ ןוֿפ
 סע זיא לֵאֿפ ןטסעב ןיא ,ץראוש זיא "םייקשידיא עתמא, טֿפור'מ
 .עטיור 8 זיא יז ,עיורג ןייק טינ זיא טייקשידיא רעזדנוא .יורג
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 ? טעבַאֿפלַא רעדָא תיב ףלַא
 א

 סקניל ףיוא סטכער ןוֿפ --- שידיא ןקורד ןוא ןביירש ןעמ לָאז יו
 -רעטלע ערעזדנוא ןוֿפ תויתוא עשיאערבעה עקיטנַאק-ריֿפ יד טימ
 עשינײטַאל יד טימ סטכער ףיוא סקניל ןוֿפ רעדָא ,סעדייז-רעטלע
 -שיאץּפָאריײא ץלַא ןיא ןעמונעגנָא טציא ןענייז עכלעוו ,ןבאטשכוב

 ? ןכַארּפש-רוטלוק עשינאקירעמא

 עג ןיימ ףיוא .טנייה ןוֿפ טינ ןיוש ןעמוקעגֿפױא זיא עגַארֿפ יד
 סעד ןטיײברַאֿפ וצ טגיײלעגרָאֿפ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא ןעקנעד
 -רָאטשרַאּפ רעד ןעוועג ,טעבַאֿפלַא ןשיניײטַאל ןפיױא תיב-ףלַא ןשידיא
 סעד ןגעוו רע טָאה 1905 ןיא .(יקסשינעוועד .מ .י) רעטייוו .א רענעב

 -טורַא ךיז דלַאב רעבָא טָאה רע .ערושָארב עלעיצעּפס ַא ןבירשעגנָא
 רָאנ ןעגנערב ןעק ןַאלּפ ןייז זַא ,טַאהעג תועט ַא טָאה רע זא ,ןעזעג
 טינ ןגיל טזָאלעג ערושָארב עטקורדעגּפָא ןיוש יד רע טָאה ,ןדָאש
 .טײרּפשרַאֿפ

 לָאמ ןייא טינ גַאלשרָאֿפ ןקיזָאד םעד ערעדנַא ןבָאה רעטעּפש
 ןיא ןעמ טָאה ,גירק-טלעוו ןרַאֿפ סָאװ ,ןרָאי יד ןיא .טרזחעגרעביא

 -רושז ןשידיא א ןבעגוצסרַא עבָארּפ ַא טכַאמעג וליֿפא עקירעמא
 ,ּפָא טינ ךימ טרַאנ ןורּכז ןיימ ביוא ,טֿפירש רעשינײטַאל טימ לכלַאנ
 לכלַאנרושז רעד טָאה יצ .ךעלטֿפעה ייווצ רָאנ סיורַא ןצנַאג ןיא ןענייז
 טקריוועג טָאה רעבעגסױרַא יד ףיוא רעדָא ,רענעייל ןייק ןענוֿפעג טינ
 ןיא טנגעגאב טלָאמעד טָאה וטֿפױא רעייז סָאװ ,קיטירק עברַאה יד
 -ץגמוא ןֿא ןוֿפ רעטייוו רעבָא ,ױזַא יצ ױזַא -- עסערּפ רעשידיא רעד
 -גנַאל יד טָא זיא טציא .ןעגנאגעג טינ סע זיא בױהנָא םענעגנול

 ןרָאװעג טקעדטנַא לָאמַא רעדיוו עקירעמַא ענערָאלרַאֿפ ןוא עטקעדטנא
 : .יקסווָאלטישז םייח רָאטקַאד םעד ךרוד
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 בילוצ טֿפַאשרענגעק עקרַאטש ַא סיורא טֿפור גַאלשרַאֿפ רעד

 ןענייז תויתוא עטלַא יד :טגָאז ןעמ .ןוויטָאמ עשיטנַאמָאר-לַאנַאיצַאנ

 זדנוא ןענייז ייז ;םזינַאגרָא ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןוֿפ לייט א ןרָאװעג

 .טנזיױט ןבלַאהטירד רָאי ַא ןוֿפ המשנ רעד ןיא ןקאבעגנייא ףיט

 "רַאֿפ ; עטכישעג רעזדנוא ןוֿפ קיטש ַא ןרילרַאֿפ טסייה ייז ןרילרַאֿפ
 דוצ ,סדמערפ ףיוא ,סעשינַאגרָא ,סנגייא ןטײברַאֿפ טסייה ייז ןטייב

 .ןעלצרָאװ יד ןוֿפ ןסיײרּפָא ךיז טסייה ,סקילעֿפ
 ,טימרעד ןטסיירט זדנוא ןליוו ,רעדיוו ,טעבַאֿפלַא ןוֿפ רעגנעהנָא יד

 ןייק טינ ךיוא ןתמא רעד ןיא זיא תיב-ףלַא רעקיטציא רעזדנוא סָאװ

 בתּכ ןטלַא-רוא םעד ןטיברַאֿפ טָאה רֿפוסה הרזע : רעשידיא-לעניגירָא

 טסייה .רושא ןוֿפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,םעיינ ַא ףיוא םירבע יד ןוֿפ

 עלַאנָאיצַאנ ןייק טינ ךיז ןיא טָאה תיב-ףלַא רעקיטציא רעד זַא ,סע

 ףיוא ןטײברַאֿפ םיא געמ ןעמ ןוא ,דמערֿפ רעד ןוֿפ טמוק רע ; השודק

 .דמערֿפ רעד ןוֿפ ךיוא טמוק סָאװ ,ןרעסעב א ,םעייג א

 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןוויטָאמ טימ ןרירעּפָא טינ ללּכב ָאד ליוו ךיא

 -נייא עטלַא ןגעוװ טנעמוגרַא םנוֿפ ןײגסױרַא לָאז ךיא ןעוו .קיטנַאמַאר

 ימוא סהרזע טימ השעמ יד ךימ טלָאװ ,רעמיטקילייה ענעסקאוועג
 ןגָאלשעגּפָארא טינ םיוועג ירושא בתּכ ףיוא ירבע בתּכ םעד ןטייב
 םעד טנידעג טָאה ירושא בתּכ רעד :טגָאזעג טלָאװ ךיא .ּפָארט םנוֿפ
 רעטלַא-רוא רעד ליֿפיװ ,ןרָאי ליֿפ ױזַא לָאמ יירד רשֿפא קלָאֿפ ןשידיא

 .ןסקַאװעגֿפױנוצ רעֿפיט שירָאטסיה זדנוא טימ ךיז רע זיא ,ירבע בתֹּכ

 טצונַאב ןדיא ךיז ןבָאה ירבע בתּכ ןטימ :טגָאזעג ךיא טלָאװ ךָאנ ןוא

 ; הלוגס ידיחי טנעקעג ןבָאה ןביירש ןוא ןענעייל ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא
 ןעוועג ענעבירשעג סָאד זיא קלָאֿפ ןוֿפ טייהרעמ רעטסערג רעד רַאֿפ

 עגנַאל זיא ,רעדיוו ,ירושא בתֹּכ רעד .רעסעלש ןביז ףיוא ריט ַא

 ןטייצ ןיא ,קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ טעמּכ ןרָאװעג טצונעג ןרָאי רעטרעדנוה
 ַא רָאג רָאנ ,רֿפס ןייא ןוֿפ ךעלקיטש טינ טגָאמרַאֿפ ןבָאה רימ ןעוו
 ףיוא קידנקוק טינ ,בתּכ רעקיזָאד רעד טָאה םורָאד ןוא ; םירֿפס ךס
 ןיא ןעלצרַָאװ עטסֿפיט יד ןגָאלשעג ,גנומַאטשּפָא רעדמערֿפ ןייז
 .קיכיסּפ ץלַאנָאיצַאנ רעזדנוא

 רעלאנָאיצַאנ ןוֿפ סױרַא טינ ללּכב ָאד ךיא ייג ,טגָאזעג יו ,רעבָא

 "ַא ףלֵא ץמק, ןוֿפ עיזעַאּפ עויטימירּפ יד זַא ,םייוו ךיא .קיטנַאמַאר

 ךָאנ טריטסיזקע ,"ךעלע'יתוא ערעייט ,ךעלע'יתוא עקילייה , יד ןוא
 טנערב סָאװ ,לרעיײֿפ םייב טעוװעדָאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,זדנוא רַאֿפ

 -שידיא יד ןוֿפ םידימלּת יד ,רעדניק ערעזדנוא רַאֿפ .קָאשטעּפירּפ ןֿפױא
 יד רַאֿפ ,עניארקוא ןוא דנַאלסור-פייוו ,ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו
 רעקינייוװ-רעמ יד ןוֿפ וליֿפַא ,ןלוש-תוברּת עשיאערבעה יד ןוֿפ םידימלּת
 רעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,סהרות-דומלת ענרעדָאמ
 -עמ ץעיינ טיול ןענעייל ןטרָאד טנרעל ןעמ ןוא רדח ןטלַא םנוֿפ ןטַאש
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 זיא יז רַאֿפ -- "ָא ףלַא ץמק, ןשיקנערֿפ-טלַא םעד טול טינ ,ןדָאט

 ַא רָאנ ןַארַאֿפ .ָאטינ ץעיזעָאּפ םוש ןייק תויתוא עטלַא יד ןיא ןיוש

 םיוא דנורג ןוֿפ ייווצ ּפָאק ןיא ןטלַאה וצ טייקירעווש ערעדנוזַאב

 ינייה ייב ןעק טייקירעווש יד טָא ןוא ;ןעמעטסיס-טֿפירש ענעדײשרַאֿפ

 ןייק ןרעוו טינ ןעק ,עביל ערעדנוזַאב ןייק ןקעוו טינ רעדניק עקיט

 זַא ,ןזייוורעד רימ לָאז רעצעמע ןעוו .קיטנַאמָאר ןוֿפ דנַאטשנגעק

 םינימ עלַא ןגױברַאֿפ ךיא טלָאװ ,ןדָאש ןָא ךעלגעמ זיא טייבמוא רעד

 ירא םעד ןליֿפ רעדניק יד ןלָאז .ןעמונעגנָא םע טלָאװ ןוא קיטנַאמַאר

 ךרוד ,ןעגנודנעוו ןוא רעטרעוו עשידיא יד ןיא סנגייא ןוֿפ םעט ןלעניג

 ןלָאז ;קלָאֿפ רעייז ןוֿפ עדנעגעל רעד ןיא ןייא ךיז ןבעוו ייז עכלעוו

 יז רעכלעוו ךרוד ,ךַארּפש רעד רַאֿפ רעטיצ ןרעדנוזַאב ַא ןליֿפ ייז

 ןוא טייהשטנעמ רעד ןוֿפ תורצוא-רוטלוק ךיז ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה

 .ןייגַאב זיא םע יו ןיוש ךיז רימ ןלעוו תויתוא ןוֿפ קיטנַאמָאר רעד ןָא

 ךיא סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ סע זיא ,טייבמוא םעד ןגעק ןיב ךיא ביוא

 ,ןדָאש רעמ ןעגנערב סע טעוװ שיטקַארּפ זַא ,טגייצרעביא טסעֿפ ןיב

 .ןצונ יו

 ןביירש טעוו'מ .טוג ןוא טכייל ױזַא סיוא סע טעז גולֿפ ןיא

 -סדנַאל רעד ןוֿפ טֿפירש רעד טימ ,ןבַאטשכוב עשינייטַאל טימ שידיא

 ,שידיא ןייק ןענעייל טינ ןעק ןוא ןדער ןעק סָאװ ,דיא ַא .ךַארּפש

 ןייז טינ ןלעוו רעדניק ערעזדנוא ;ןײלַא ךיז ןוֿפ ןענעייל ןעמענ טעוו

 -יישרַאֿפ סיואכרוד ייווצ ףיוא קיכיסּפ רעייז ןטלַאּפש וצ ןעגנואווצעג

 יד ,ץשיאעּפָארײא-שירַא ןַא ענייא ,תויתוא ןוֿפ ןעמעטסיס ענעד

 זיא עכלעוו ,ךַארּפש עשידיא יד .עשיטַאיזַא -שיטימעס ַא עטייווצ

 ןופ טייהרעמ רעטסערג רעד ןוא קיטַאמַארג ריא טיול שיאעּפָאריײא

 -- שובל ריא טיול ךיוא שיאעּפָאריײא ןרעוו טעוװ ,רצוא-טרָאװ ריא

 -םיוא ךיז ןלעוו טעוװ רעדמערֿפ ַא ןעוו ןוא ; ןעגנַאלק יד ןוֿפ סנכייצ יד

 "וצסיוא ךיז יו ,רערעווש טינ ןעמוקנָא םיא סע טעווװ ,שידיא ןענרעל

 לָאצ יד .ךַארּפש עשיאעּפָארײא ערעדנַא זיא-טינ-עכלעוו ןענרעל

 ריא ןסקַאװ טעוו סע :ןסקַאװ טעוװ רוטַארעטיל רעזדנוא ןוֿפ רענעייל

 ?רעסעב ןייז ןעק סָאװ .סולֿפניײיא

 טכַארטַאב ןעמ ןמז לכ רָאנ ,טוג ןוא ןייש ױזַא ץלַא רעבָא זיא סָאד

 ,רעֿפיט ןוא רעטנעענ וצ ךיז ןעמ טקוק .ףיוא ןביוא ןוֿפ עגַארֿפ יד
 ,ערענעלק רָאּפ ַא ןוֿפ ןבױהנָא לעװ ךיא .רעגרע ךס א ךַאז יד טייטש
 .תונורסח עקיטכיוו רעקינעוו

 ןרעוו עכלעוו ,ןבַאטשכוב ץשינייטַאל יד -- ױזַא ךיז טדער סע
 יד .ןכַארּפש-רוטלק עשינַאקירעמַא-שיאץּפָארײא עלַא ןיא טצונַאב
 ןיא רעבָא ייז ןרעוו יצ .עקיבלעז יד ןוא ענייא עקַאט ןענייז תויתוא

 ? ןֿפוא ןקיבלעז םעד ןוא םענייא ףיוא טדערעגסיוא ןכַארּפש ץלַא
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 -ײמַאל טימ ןָא סע ןביירש ןוא "ךיא , טרָאװ סָאד רימ ןעמענ
 -סקלָאֿפ א טכוזַאב סָאװ ,דניק שידיא סָאד .10 -- ןבַאטשכוב עשינ
 םעד וצ ךעלנע ןענעיילרעביא ךָאנ סע טעװ ,דנַאלשטייד ןיא לוש
 רעשילגנע א ןיא ךיז טנרעל סָאװ ,דניק שידיא ַא ."ךיא , ןשידיא
 טרָאװ סָאד טמענ ."שטיא, ןענעיילרעביא סע טעוװ ,לוקס קילבָאּפ
 סע טעוװ עקירעמא ןוֿפ דניק שידיא סָאד .אא6000186/ "רעקיטכענ,
 :ךײרקנַארֿפ ןוֿפ דניק שידיא סָאד ;רעשזישטענ :ןענעיילרעביא
 דניק סָאד טעוװ ,610 ןבירשעג "ביג, טרָאװ סָאד .עשזישטענ
 ךיז ןוֿפ שידיא ןענעייל ךָאד ןוא ןענרעל טינ ךיז .בישז ןענעייל
 ןענרעל ךיז טעוו דניק סָאד זַא ןוא .ןסָאלשעגסױא זיא סָאד -- ןײלַא
 דנַאנַאכָאנ ןומ רע טעװ ,טֿפירש רעשיניײטַאל טימ שידיא ןענעייל
 ,שרעדנַא שידיא ןיא ךיז ןענעייל ןבַאטשכוב עבלעז יד זַא ,ןעקנעדעג
 -ײשרַאֿפ םייוו יילרעייווצ ןעקנעדעג ןוא ; ךַארּפש-סדנַאל רעד ןיא יו
 א רַאֿפ זיא תויתוא עקיבלעז יד ןוא ענייא ןוֿפ ןכַארּפשסױא ענעד
 םינימ ערעדנוזַאב ייווצ ּפָאק ןיא ןטלַאה יו ,רעטכייל ליֿפ טינ דניק
 עשידיא יד ןדערסיוא דניק סָאד טעוװ ץלַא יו רעכיג רעבָא .תויתוא
 ענערַאֿפעגנָא יד .ןֿפוא ןשיזױצנַארֿפ רעדָא ןשילגנע ןֿפױא תויתוא
 טציא ןיוש ןדער ,רָאי עכעלטע עקירעמא ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןדיא
 יד טימ ןרעוו ןבירשעג לָאז שידיא בוא ."ץ, יו *8, ןשידיא םעד
 רעד ןוֿפ גנוריזילגנַא יד טעוװ ,שילגנע סָאװ ,ןבַאטשכוב עקיבלעז
 -עמא ןיא ןענייז סָאװ ,יד ייב טרֿפב ,רעטייוו ךס ַא ןייג ךַארּפשסיױא
 םעד ןשיווצ .לוקס קילבָאּפ ַא טכאמעגכרוד ןבָאה ןוא ןריובעג עקיר
 ןרעוו טעוו דנַאל רעדנַא ןַא ןוֿפ שידיא םעד ןוא דנַאל ןייא ןופ שידיא
 ןטקעלאיד עקיטציא יד ןשיווצ יוו ,דיישרעטנוא רערעסערג ַא ךס ַא
 רענַאקירעמַא ןא ןעוו .ןדיא רעניארקוא ןוא עשיווטיל ,עשילױּפ יד ןוֿפ
 וצ ןבױהנָא טינ דיא רעשילוּפ ַא םיא טץעוװ ,שידיא ןדער טעוװ דיא
 ,ךַארּפש רעזדנוא ןכעלטײהנײארַאֿפ ןֿפלעה וצ טָאטשנָא .ןײטשרַאֿפ
 ,ןטלַאּפש ןֿפלעה רָאג יז טֿפירש עיינ יד טעוו

 ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה ךרוד .ערענעלק יד ןוֿפ ,ןורסח ןייא ךָאנ
 יד טסַאּפעגוצ יז ןטנעגעג ןוא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןדיא יד
 ,ןטקעלאיד ערעדנוזַאב ערעייז וצ תיב-ףלַא ןוֿפ תודוקנ יד טימ תויתוא
 .ןֿפוא םענעגייא ןייז ףיוא ףלַא ץמק םעד טנעייל רענייא רעדעי זַא
 ץעמוק :דיא רעשילױוּפ 8 ;ַא ףלַא ץעמַָאק :טגָאז דיא רעשיווטיל ַא
 -- קַאװטיל א טנעייל ונב רחב תויתוא סקעז עקיבלעז יד .וא ףלַא
 ,ץאק עקיבלעז יד .ינוב רַאכוב -- רעשילױוּפ ַא ןוא ,ונָאב רַאכָאב
 -- רענילָאװ א ןוא ,סעבַאש ,ץאק :דיא רעשיווטיל ַא טנעייל ,תבש
 8 ןיא לאקָאװ רעדעי טָאה ךַארּפש-סדנַאל רעד ןיא .סעבָאש ,ץָאק
 דניק שידיא 8 ןעוו .ךַארּפשסױא ערעטסעֿפ ַא לעטשנעמַאזוצ ןסיוועג
 ךיז רע טעוו ,046'1/ טרָאװ עשידיא סָאד ןעזרעד טעוװ עשרַאװ ןוֿפ
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 -רעביא טץעווװ ןוא שילױּפ ןיא ךיז טנעייל 0 סָאד יו ,ןענַאמרעד דלַאב

 רעד טינ רָאג ,דמערֿפ ןעגנילק רעבָא םיא טעוװ סָאד .רעטַאֿפ ןענעייל
 רע טעװ 606 טרָאװ סָאד .ביל ױזַא טָאה רע ןעמעוו ,רעטוֿפ
 םערָאװ ,שילרעטסיוא ןעגנילק םיא טעװ סע ןוא ,טוג ןענעיילרעביא

 טרעוו סע ןכלעוו ןוֿפ ,טיג סָאװ ,סָאד טינ רָאג םיא ייב זיא טוג
 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא זַא ,םייוו ךיא .רעדילג עלַא ןיא םערַאוװ םיא
 רעד ואוו ,ָא טגָאז רעדנעלגנע רעד .ןטקעלַאיד ןארַאֿפ ךיוא ןענייז
 -ַאיד עריא וצ ךיז טָאה ךַארּפש עדעי רעבָא .ַא טגָאז רענאקירעמא
 ךיג רעד ןיא ןסַאּפוצ .טײדרַאֿפ ייז טָאה יז .טניואוועגוצ ןיוש ןטקעל
 רימ עכלעוו ,תויתוא ץיינ יד וצ ךַארּפש רעזדנוא ןוֿפ ןטקעלאיד יד
 .ךַאז עטכייל ןייק טינ רָאג ןייז טעוװ ,ןעמעננָא טכַאנ רעביא ןליוו

 .לּפלּפ ַא יו רעמ טינ זיא סָאד זַא ,ןטכוד טינ ךייא ךיז לָאז
 .ןלעטשרָאֿפ גולֿפ ןיא ךיז ןעק'מ יו ,רעסערג ָאד זיא טייקירעווש יד
 ,לבייל לאינד ,גָאלָאליֿפ רעשידיא 8 טָאה קירוצ יירד רָאי ַא טימ
 ןיא ,גַארטרָאֿפ א ןטלאהעג ןײארַאֿפ ןטארעטיל רעוועשראװ ןיא
 .טעבַאֿפלַא ןֿפױא תיב-ףלַא םעד ןטייב וצ טגעלעגרָאֿפ טָאה רע ןכלעוו
 -רָאֿפ רע טָאה ,ןטקעלַאיד יד טימ טייקירעווש יד ןדיימוצסיוא ידּכ
 לקיסַאּפ ַא טימ 0 ןַא ןוא 0 ןטושּפ ַא שידיא ןיא ןבָאה וצ טגעלעג
 .שילוּפ ןיא יו ,ָא קידנעטש ךיז טנעייל 0 רעטושּפ רעד .ןביוא ןוֿפ
 עבלעז סָאד .וא ןוא ַא ןרעװו טנעיילעג ןעק לקיסַאּפ א טימ 0 רעד
 טז עטושּפ סָאד .עלעקע ןַא טימ שח ַא ןוא ס ןטושּפ א טימ ךיוא
 ןענעייל ןעמ ןעק עלעקע ןֵא טימ ט סָאד ןוא ,וא קידנעטש ךיז טנעייל
 רעד וצ טפירש עשיניײטַאל יד ןסַאּפוצוצ ידּכ .יא ךיוא ןוא וא ןא
 רַאֿפ ןעגנונעכייצַאב ןבָאה ךיוא ךָאד ףרַאד'מ) ךַארּפשסױא רעשידיא
 ,(שט ,ש לשמל ,ָאטינ רָאג ןייטַאל ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנַאלק עכלעזא
 ערעסָאו ךָאנ ןריֿפנייא תויתוא יד רעסיוא טגעלעגרָאֿפ רע טָאה
 ענעדיישראֿפ ןוא ךעלעטניּפ ,ךעלקיסַאּפ -- סנכיײצ:בָאגוצ קיצנַאװצ
 ןעקנעדעג וצ דניק סָאד טָאה טציא סָאװ ,םעד טָאטשנַָא .ךעלעקע

 טעבַאֿפלַא םעד רעסיוא טלָאמעד סע טלָאװ ,תיב-ףלַא םנוֿפ תויתוא
 ןטייב סָאװ ,םנכייצ:-בָאגגוצ עלעיצעּפס 20 ךָאנ ןעקנעדעג ךָאנ טזומעג
 טלָאװ רעטכייל .ןבַאטשכוב-דנורג יד ןדערסיוא ןוֿפ רעטקאראכ םעד
 ןרָאוװעג טינ סיוועג ןוֿפרעד דניק םעד

 אמּתסמ ךיז ןעמ טלָאװ תונורסח ערענעלק ענעזיוועגנָא יד טימ
 ערעסערג ךס א תונורסח רעבָא ןארַאֿפ .ןבעגעג הצע ןא זיא סע יוו
 .ערעקיטכיוו ןוא

 -רעדנוה ןיוש סָאװ ,טימרעד טֿפָא ךיז ןעמ טמירַאב זדנוא ייב
 ַא רַאֿפ ןטלאהעג טָאה ץעטַאט רעשידיא רעדעי טעמּכ זַא ,ןרָאי רעט
 עלַא טעמּכ זַא ,טסעגרַאֿפ ןעמ .ןענעייל רעדניק ענייז ןענרעל וצ בוח
 טנרעלעג ןבָאה טנייה ךָאנ ןרעמלע ךס א רַאג ןוא לָאמַא ןרעטלע
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 .ירבע ןגָאז רָאנ שידיא ןענעייל טינ רעדניק ערעייז ןענרעל ןוא
 רָאנ ,לכיב שידיא ןייק טינ רעדניק יד ןבעג וצ ןעוועג זיא ליצ רעייז
 ןוא .אליממ טנרעלעגסיוא ךיז ןעמ טָאה שידיא .רֿפס ַא ,רודיס 8
 -רעטנוא ןוא ענעסקאוװרעד לסיב שביה ַא רָאג ךיוא זדנוא ייב ןַארַאֿפ
 יד ןוא ,תיב-ףלא ןטימ רָאנ ןענעייל ןענעק סָאװ ,ןדיא ענעסקַאועג
 ךיג ױזַא ךיז ןלעוו ייז סָאװ ,םוגרּת ייז רַאֿפ זיא טֿפירש עשינײטַאל
 רעזדנוא רעביא רימ ןריֿפ .ןענרעלסיוא טינ סיוועג טכייל ױזַא ןוא
 עלא יד טָא ןלעװ ,טֿפירש רעשינײטַאל ףיוא רוטַארעמיל עכעלטלעוו
 -םע ןרעוו טכַאנ רעביא ןדיא ענעסקאוועגרעטנוא ןוא ענעסקַאוװרעד
 רעכעה ןייז ייז ןלעוװו רוטארעטיל רעשידיא רעד רַאֿפ ןוא םיצראה
 רעדניק ערעייז ןענרעל סָאװ ,ןרעטלע עלַא יד ןוא .ןרָאלרַאֿפ טפלעה
 רעדָא ,שידק ןוא שודיק ,השודק בילוצ תויתוא עקיטנַאק-ריֿפ יד
 שידיא-שינײטַאל ןייק ייז ןלעוו ,הדבא אל דוע ןוא דדיה ,םולש בילוצ
 -רעטנרעלעג טינ ןיילַא ךיז ןוֿפ ןלָאז רעדניק יד זַא .ןענרעל טינ סיוועג
 8 טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז עכלעוו ,ןטייקירעוש עלַא ןעמוקייב טייה
 ףיוא -- טֿפירש עשיניײטַאל ףיוא טריֿפעגרעכירַא זיא סָאװ ,שידיא
 -שידיא לָאצ יד זַא ,סע טסייה .גנונעֿפָאה עּפַאנק ַא ןַארַאֿפ זיא םעד
 -עלקרַאֿפ רָאנ ,טרעסערגרַאֿפ טינ טייברעביא םעד ןוֿפ טעוװ רענעייל
 .ןרעוו טרענ

 ןשינייטאל םעד ןעמעננָא ןלעוו רימ ןעוו זַא ,טניימ ריא ביוא ןוא
 ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ןצנַאג ןיא רעדניק ערעזדנוא ןיוש ןלעוװ ,טעבַאֿפלַא
 ךס א רָאג .תועט ןסיורג ַא ריא טָאה -- תויתוא עקיטנַאק-ריֿפ יד
 רעדניק ערעייז ןענרעל ךָאד ,ץלַא ףיוא קידנקוק טינ ,ןלעוװ ןרעטלע
 ןלָאז רעדניק ערעייז ,שרעדנַא טינ ןליוו ןרעטלע ערעדנא .ןענעווַאד
 -םיוא טינ ךיז ןלעוו ייז ביוא ;שיאערבעה עלעסיב ַא שטָאכ ןענעק
 ...םעּפע ךיוא ןיוש זיא סָאד -- ןענרעל שטָאכ ייז ןלָאז -- ןענרעל
 ,שיאערבעה רעדניק ערעייז ןענרעל סָאװ ,עלַא זַא ,טינ טניימ ןוא
 ןרעטַאמ סָאװ ,ןרעטלע עלאקידַאר גונעג ןעק ךיא .ןטסינויצ ןענייז
 עטרעדנוה םעד ףיוא ןיוש ןעניֿפעג ייז .יתדקּפ דקּפ רעביא רעדניק יד
 ןעמ טנרעל ןלױוּפ ןיא זַא ,טסייוו ריא .סע ןעוט ייז רעבָא ,םיצוריּת
 .שיאערבעה לסיבא רעדניק יד ןלוש עכעלטלעוו-שידיא עלַא ןיא טעמּכ
 ןרעטלע יד ןקיש ,טינ שיאערבעה ןייק רָאג לוש ַא ןיא טנרעל'מ ןעוו
 רומטַארעטיל רעזדנוא זַא ,סע טסייה .ךעלגניא ןייק טינ ,ךעלדיימ ןיהַא
 רעדניק עשידיא ךס ַא רָאג ןוא ,ןבאטשכוב עשיניײטַאל טימ ןייז טעוו
 -סיוא רימ ןלעוו סָאװ טנייה .תיב-ףלַא ןטלא ןרעביא ןציווש ךָאד ןלעוו
 ? טייב ןטימ ןריֿפ

 עשידיא יד ןוא ךַארּפש עשידיא יד .ץטסקיטכיוו סָאד טציא ןוא
 ,הכולמ א ןוֿפ גנורימרָאנ רענעגנואווצעג רעד רעטנוא טינ ןבעל לוש
 -עכער ךיז ןזומ עלַא עכלעוו טימ ,ןצעזעג עדנרילוגער ןייא טריֿפ סָאװ
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 -נייא טנעקעג טָאה רעסיורג רעד רעטעּפ .טינ רעדָא ןליוו ייז יצ ,ןענ
 רעכיב עכעלטלעוו עלַא רעכלעוו ןיא ,עקובזא עיינ ַא דנַאלסור ןיא ןריֿפ
 ןיא זַא ,ןסייוו רימ .ןרעוו טקורדעג טזומעג ןבָאה ןטנעמוקָאד ןוא
 סָאד ןעוו ;קעװַא טינ טייוו ןיילַא גנַאװצ ףיוא ןעמ ןעק ןכאז-רוטלוק
 רעקרַאטש ךָאנ ךיז סע טרעמאלק ,גנוריֿפנייא רעיינ ַא ןגעק זיא קלָאֿפ
 יד בילוצ אקווד טקילײהרַאֿפ רעמ ךָאנ טרעוו סָאװ ,ןטלַא םעד ןָא
 רעפיט ןָא טינ ןריר סָאװ ,ןכַאז ןיא רעבָא .ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ןוא תורזג
 זיא סָאװ ,הכולמ רעד ןוֿפ ץעזעג סָאד טָאה ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסיוועג םעד
 .גנוטיידַאב עדנכעלטײהנײארַאֿפ עקידלאוװעג א ,ןעמעלא רַאֿפ קיטליג
 עכעלטע ןֿפַאשּפָא טערקעד ַא ךרוד טנעקעג טָאה הכולמ-ןטעוװָאס יד
 עג זיא סָאד ןוא ,עקובזַא רעשיסור רעד ןוֿפ תויתוא עטרעטלערַאֿפ
 זיא סע ;דנַאל ןיא רעכיב ןוא ןעגנוטייצ ,ןלוש עלַא רַאֿפ זומ א ןרָאװ
 .ךַארּפש יד ןטלַאּפשעצ רַאֿפ ארומ םוש ןייק ןעוועג טינ

 .ץעזעג-הכולמ ןייק ןוֿפ טרילוגער טינ טרעוו ךַארּפש עשידיא יד
 ןליוו ןעײרֿפ ןוֿפ ךַאז 8 זנוא ייב ןענייז ךַארּפש רעד ןיא ןסעיינ ץלַא
 יד ואוו ,דנַאל ַא ןיא ,דנַאלסור ןיא רָאנ .ךיז ןדערֿפױנוצ ןעיירפ ןוא
 רוטַאטקיד ַא ןבָאה ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ סעיצקעס עשידיא
 ןריֿפנייא שירָאטַאגילבָא טנעקעג ןעמ טָאה ,טייקשידיא רעד רעביא

 ןרעו רעטרעוו עשיאערבעה רעכלעוו טיול ,ץיֿפַארגָאטרָא עיינ ַא
 עשידיא ןבעל סע ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא .עשידיא יו טגעלעגסיוא
 -רַאֿפ .ָאמינ רוטאטקיד ַאזַא זיא ,שידיא ןענרעל ןוא ןדער סָאװ ,ןסַאמ
 ףיוא רָאג רעדָא טעבַאֿפלַא ןשינײטַאל םעד ףיוא תיב-ףלַא םעד ןטייב
 ןטסינומָאק עשידיא יד ךיז ןבָאה םעד ףיוא -- ַאקובזַא רעשיסור רעד
 ,ארומ ןבָאה ייז לייוו רשֿפא .טגעוורעד טינ ךָאנ לייוורעד דנַאלסור ןיא
 טינ ןלעוװ ,דנַאלסור ןיא טקורדעג ןרעוו סָאװ ,רעכיב עשידיא יד זַא
 םעד ןרענעלקרַאֿפ טעוו סָאד ןוא ,רעדנעל ערעדנא ןיא ןרעוו טנעיילעג
 .עדנַאנַאּפָארּפ רעייז ןוֿפ םענרַאֿפ

 .ץעזעג-חכולמ ַא ןוֿפ טרימרָאנ טינ טרעוו ךַארּפש עשידיא יד ,ָאי
 .עיֿפַארגָאטרָא רעזדנוא ףיוא רָאלק טציא רימ ןעעז ,טיײידַאב סָאד סָאװ
 עשיראטעלָארּפ יד .סעיֿפַארגָאטרָא עשידיא ייווצ רימ ןבָאה ןלױּפ ןיא
 ןיא ןקורד ןיקצעלק .ב ןוא "עגיל רוטלוק , ןגַאלרַאֿפ יד ןוא ןעגנוטייצ
 -שידיא יד ןיא ."ץגיל רוטלוק, רעד ןוֿפ ץיֿפַארגָאטרָא רעיינ רעד
 ןיא ךיוא ןביירש ןוא ןענעייל רעדניק יד ןעמ טנרעל ןלוש עכעלטלעוו
 ןגַאלראֿפ ןוא ןעגנוטייצ עכעלרעגריב יד .עיֿפַארגָאטרָא רעקיזָאד רעד
 ןוא רעכיב טקורד גרעבסייוו .מ .י ןוא .עיֿפַארגָאטרַָא עטלַא יד ןצונ
 ךַא לעװ ךַאי : ךַארּפשסיױא רעוװעשרַאװ רעד טימ אקווד ןטֿפעה-למַאז
 ןוא "טײהיירֿפ , יד טצונ עקירעמא ןיא ...ןיה לקיטש טיג ַא ןביג
 ןעגנוטייצ עסיורג יד .עיֿפַארגָאטרָא עיינ יד ךעלעכלאנרושז עכעלטע
 -ַָאטרַא עטלא יד ךָאנ ןצונ ,ןגַאלרַאֿפ עלַא טעמּכ יוװ ,ןלַאנרושז ןוא
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 יד -- ץיֿפַארגָאטרָא ענעגייא ריא טָאה דנַאלסור ןטעװָאס .עיֿפַארג
 ."עסעמע;

 קעװַא טייוו טינ ןענייז סעיֿפַארגָאטרָא ענעדײשרַאֿפ עלַא יד רעבָא
 ,"סטרעוורָאֿפ , םעד ןענעייל ןעק סע רעוו ןוא רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא
 "גנוטײצ-סקלָאֿפ, רעװעשרַאװ רעד וצ וצ טכייל ךיז טסַאּפ רענעי
 .תויתוא יד טימ זיא שרעדנַא ."סעמע, רעװקסָאמ םעד וצ וליֿפַא ןוא
 רעסיױרג א זיא עשידיא יד טימ ןבַאטשכוב עשיניײטַאל יד ןשיווצ
 ךיז טעוװ ,תויתוא ןימ ןייא ןיא רָאנ ןענעייל ןעק סָאװ רעד ןוא ,ךלהמ
 ,רָאֿפ ךיז טלעטש טציא .ןסַאּפוצ טכייל טינ תויתוא ןימ ןטייווצ ַא וצ
 :טעבַאֿפלא ןשינײטַאל םעד ןריֿפנייא ןלעוו רימ זַא ,ןייז טעוװ סָאװ
 רימ ןלעוו ןעגניווצ .ןרעוו טינ סע טעװ ץעזעג רעשירָאטַאגילבָא ןייק
 צשינײטַאל ףיוא ןייגרעביא זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא .ןענָאק טינ םענייק

 א ףיוא טנכערעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןבַאגסױא ענעי רָאנ ןלעוו טֿפירש
 ןקורד ךיז ןלעוו רעכיב ןוא ןעגנוטייצ בור סָאד .םלוע-רענעייל ןרענעלק
 -רעד וצ ידּכ רעדָא ּפיצנירּפ בילוצ יצ ,תויתוא עשידיא עטלַא יד טימ
 -ץטיל ןייא ןעמוקַאב רימ ןלץוװ .זיירק-רענעייל ןרעטיירב ַא ןכיירג
 רענעייל לָאצ יד .ןטֿפירש ענעדיײשרַאֿפ סיוא דנורג ןוֿפ ייווצ ןיא רוטַאר
 -יירש לָאצ יד ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא וצ זיב ;ןרעוװו ןטלָאּפשעצ טעוו
 סע רעכלעוו רַאֿפ) טֿפירש רעשידיא רעד ןיא רוטארעטיל יד .רעב
 ,(רעקיטנַאמָאר ןוא ןטסינויצ יילרעלּכ ןזייא ןוא לָאטש ןייטש ןלעוו
 -ַארעטיל יד ; שיאערבעה ןוֿפ הקיני רעמ ןּפעש טייצ רעד טימ טעוו
 ךיז טעוװ ,טֿפירש רעשינײטַאל רעד ןיא ןייז טעװ סָאװ ,רעדיוו ,רוט
 -רעד ךיז ןוא שיאערבעה ןוֿפ ןרעטייוורעד רעמ ץלא רעטייוו סָאװ
 עשידיא יד ןטלַאּפשעצ רימ ןלעוו ןֿפוא ַאזַא ףיוא ; שטייד וצ ןרעטנענ
 עכעלטֿפַאשלעזעג ערעזנוא ייב ןוא ; ןעגנוגיײװצּפָא ייווצ ףיוא ךַארּפש
 םעד וצ .המחלמ ַא ןבױהנָא ךיילג עדייב ןשיווצ ךיז טעוװ ןעגנואיצַאב
 ַא ןעמוקוצ טעוװ ןטסישידיא ןוא ןטסיאערבעה ןשיווצ ףמַאק ןטלַא
 .ןטסײיתיב-ףלַא-שידיא ןוא ןטסיטעבַאֿפלַא-שידיא ןשיווצ ףמאק רעיינ
 ? ןעניוועג ןוֿפרעד רוטלוק רעזנוא טעוװ ךס ַא -- ריא טניימ יו

 טָאה םיא ןוא תונכש ןיא ןדיא טימ טבעל סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןַארַאֿפ
 ןסור-סייוו לייט ןייא .ןסור-סייוו יד ןיימ ךיא .ןֿפָארטעג קילגמוא אזַא
 ,עשינייטַאל טימ -- לייט רעטייווצ ַא .תויתוא עשיסור טימ טביירש
 טײקמערַא רעד וצ טקריוועגטימ קראטש טָאה גנוטלַאּפש יד טָא ןוא
 עסיורג ןעוועג ןענייז ןסור-סייוו יד ייב .רוטלוק-רעשיסוריסייוו רעד ןוֿפ
 סָאװ ,ןסור-סייוו יד .וצרעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,תוביס עשירָאטסיה
 םיחלג ןוא םיצירּפ עשילוּפ יד ןוא ,ןלױּפ וצ רעטנעענ טניואוועג ןבָאה
 -טינ ןבָאה ענעי -- ןקילָאטַאק רַאֿפ ייז ןכַאמ וצ טימעג ךיז ןבָאה
 ,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןוֿפ טֿפירש עשיניײטַאל יד ןעמונעגנָא קידנליוו
 .גנוברַאֿפַאב עשילױוּפ א ןגָארקעג טָאה ןושל רעשיסורזסייוו רעייז ןוא
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 -ַארּפ ןיא ןסור יד רעטנוא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,רעדיוו ,ןסור-סייוו יד
 רעייז ןוא ,ַאקובזַא עשיסור יד ןעמונעגנָא ןבָאה ,ןביולג םענווַאלסָאװ
 יעג רעזדנוא .ךַארּפש רעשיסור רעד וצ רעטנעענ זיא שיסוריסייוו
 רימ ןלָאז -- קילגמוא ַאזַא טימ טֿפָארטשעג טינ זדנוא טָאה עטכיש
 ? ךיז ףיוא ןעמענ ןיילַא םיא

 טעבַאֿפלַא ןוֿפ םינכדש יד ןעוו ,ןענַאטשרַאֿפ ךָאנ טלָאװ ךיא
 ייס טעוװ שידיא זַא ,ןביולג ןליוו סָאװ ,יד ןעוועג זדנוא ייב ןטלָאװ
 סע ןעמ ףרַאד ,ןלַאֿפ ןיא ןיוש טלַאה סע זא ; ןייגרעטנוא דלַאב יו
 ,ןביולג סָאװ יד רעבָא ...רעכיג סָאװ ןלַאֿפ לָאז סע ,ןָאט םיוטש ַא
 -חרזמ ןיא תוחּפל זיא ,םוטעמוא טינ ביוא ,טֿפנוקוצ ַא טָאה שידיא זַא
 ןגָארט סָאװ ,רענעלּפ טימ ןעמוק טינ סיוועג ןֿפרַאד ייז --- עּפָאריײא
 .ןעגנוטלַאּפש ןוא ןדָאש ךיז טימ
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 טימ שידיא ןביירש וצ גַאלשרָאֿפ ןייז רַאֿפ ךיז קידנלעטשנייא
 ךיא זַא ,ףיוא יקסווָאלטישז רבח רימ טֿפרַאװ ,תויתוא עשינייטַאל
 ךיא זַא ;עגַארֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג רעד טימ טנַאקַאב קיצניוװ ןיב
 -טישז .ח .טקעדטנא טָאה רע סָאװ ,עקירעמַא יד טינ םיא ןיגרַאֿפ
 -ָאליֿפ זַא ,טוג ץנַאג םייוו ךיא .טכערעג ןצנַאג ןיא טינ זיא יקסווָאל
 טֿפירש עשינייטאל טצונאב גנַאל ןיוש ןבָאה ןטסירָאלקלָאֿפ ןוא ןגָאל
 בָאה ךיא .טרירעּפָא ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,שידיא לסיב סָאד רַאֿפ
 -ֿפיױא ןעוועג זיא טסקעט רעד ואוו ,רעדיל עשידיא וצ ןטָאנ ןעזעג ךיוא
 -עג לָאטנייא טינ ןליֿפַא בָאה ךיא .תויתוא עשיניײטַאל טימ ןבירשעג
 קידנענעײלסױרַא ,רעטרעוו עשידיא יד ןקיזמעצ רעגניז יו ,טרעה
 -רַאֿפ ןרעגניז 8 ךיז זיא ױזַא .ןבַאגסױא עשילַאקיזומ עכלעזא ןוֿפ יז
 רעבָא "! רעטומ (םקידצ טָאטשנַא) סקידַאז םעד ןיירַא טזָאל, :ןעגנַאג
 ,רָאלקלָאֿפ ןוא עיגָאלָאליֿפ ןגעוו טינ טדערעג ךיא בָאה לקיטרַא ןיימ ןיא
 קעווצ ןלעיצעּפס א בילוצ ןעוו ,ןטייחנגעלעגנַא ערעדנַא ןגעוו טינ ךיוא
 טדערעג בָאה ךיא .תיב-ףלַא םעד טָאטשנָא טעבאֿפלַא םעד ןעמ טצונ
 -ײטַאל ןריֿפוצניײא ,תיב-ףלַא ןטלַא םעד ןֿפַאשוצּפָא גָאלשרַאֿפ ַא ןגעוו
 עשידיא יד ףראד'מ ואוו ,םוטעמוא קלָאֿפ ןצנַאג ןרַאֿפ ןטפירש עשינ
 ןעקנעדעג ןיימ רַאֿפ טָאה גַאלשרָאֿפ ַאזט .ךעלטֿפירש ןכיורבעג ךַארּפש
 ר"ד זַא .רעטייוו .א רענעברָאטשרַאֿפ רעד טכַאמעג רעטשרע רעד
 נָא רעטנעװקעסנָאק א ןרָאװעג 1888 ןיא ןיוש ןיא יקסווָאלטישז
 טסואוועג טינ ךיא בָאה ,םרָאֿפער רעשיטעבַאֿפלַא רעד ןוֿפ רעגנעה
 טייקכעלטנֿפע רעד ןיא םעד ןגעוו טָאה רע לייוו ,ןסיוו טנָאקעג םינ ןוא
 תויתוא עשינייטאל טימ ווירב עשידיא עטַאווירּפ ענייז .ןדלָאמעג טינ
 םעד טָאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא לייוו ,ןעז טנָאקעג טינ ךיא בָאה
 -רָאֿפ יד וצ ךייש זיא סָאװ .ןביירשוצרעביא םיא טימ ךיז ןגינעגרַאּפ
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 טסייה'ס ,רעטעּפש ןוא 1906 ןיא ןרָאװעג טכאמעג ןענייז סָאװ ןגַאלש
 ןבירשעג לקיטרַא ןיימ ןיא ךיא בָאה ,רושָארב סרעטייוו ךָאנ ןיוש
 גַאלשרָאֿפ ןקיזָאד םעד ערעדנַא ןבָאה רעטעּפש , : סייוו ףיוא ץרַאװש
 ."טרזחעגרעביא לָאמנייא טינ

 ,תויתוא עשינײטַאל טימ "לכלַאנרושז , ןשידיא םעד ,אחרוא בגא
 יקסווָאלטישז .ח טביירש ,1912 ןיא קרָאירינ ןיא סױרַא זיא סָאװ
 וצ ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה געט יד .ןיקסַאר .ס עגעלָאק םעד וצ
 ,"לבלאנרושז, ןקיזָאד םנוֿפ לכיב עקיצנייא ןוא עטשרע סָאד ןגירק
 -- ןוא ."טֿפירש רעזנוא,

 ןבעגעגסיורא, :שוריֿפב טייטש לטעלב-רעש ןשינײטַאל ןֿפױא
 ןוֿפ רענייא זיולב זיא ןיקסַאר .ס ."קיניװטָאב .ב ןוא ןַאלּפַאק .מ ןוֿפ
 ךיא בָאה לָאמא רעדיוו ןוא .רעבעגסױורא ןייק טינ ,רעטעבראטימ יד
 רָאנ ,זיירג ַא ייב יקסווָאלטישז ר"ד ןּפַאכ וצ ידּכ טינ טכַארבעג סע
 ןרעטייוו .א טנַאמרעד בָאה ךיא ואוו ,לקיטרַא ןטשרע ןיימ ןיא יו
 ןעמענוצּפָא טינ ןוא טקַאֿפ ַא ןלעטשוצטסעֿפ ידּכ ,רושָארב ןייז טימ
 ..."טקעדטנַא, יז ןבָאה סָאװ ,יד ייב עקירעמַא ןייק

 ,רעכיזןזייא זיא רע ןעוו ,טכערעג טינ זיא יקסווָאלטישז ר"ד
 העּפשה רעד רעטנוא טייטש , ץנעגילעטניא עקידנביירש-שידיא יד זַא
 ."שטייד ןוֿפ טינ רָאנ ,טלעוו רעד ןיא טליוו ריא ךַארּפש רעכלעוו ןוֿפ
 -סירטעלעב רעזדנוא וצ עגונב קיטכיר רעקינעוו רעדָא רעמ זיא סָאד
 לסיב שביה א ןענַארַאֿפ ךיוא ךָאנ זיא ןטרָאד םגה ,עזָארּפ רעשיט
 ןוא רעדיל ערעזדנוא רַאֿפרעד .ןשַא םולש ייב ,לשמל ,שירעמשטייד
 ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשישטייד ןוֿפ קרַאטש ןיוש ןדייל ןעמעָאּפ
 -אטש סָאװ ,רעטכיד יד ייב טּפיוהרעביא ,ױב-ןזַארֿפ ןשישטייד א ןוֿפ
 ערעדנא ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא וצ ךייש זיא סָאװ .עיצילַאג ןוֿפ ןעמ
 ברע ךיא ןיב ,ןגָארֿפ עלעוטקַא רעביא טינ ןעלקיטרַא ןוא ןכַארּפש
 רעד ףיוא קיצֿפוֿפ ןדייל ערעייז טרעדנוה ןוֿפ זַא ,רָאטקָאד ןבושח םעד
 ןבָאה םינינע ערעכעה רַאֿפ .ךעלריטַאנ זיא סָאד .קנערק רעשישטייד
 ןייק טינ ,רעטרעוו גונעג טינ ,טשינ ךיוא טנייה שידיא ןיא ךָאנ רימ

 ךַארּפש עטסטנעָאנ יד .עזַארֿפ רעד ןוֿפ טינש ןטעברַאעגסיױא קירעהעג
 סעּפע ןעמ טגָאז יוװ ,טינ סייוו רעצעמע זַא ןוא ,שטייד זיא שידיא וצ
 סעּפע טגָאז סָאװ :ךוב-רעטרעוו 8 ןיא ןיירא רע טקוק ,שידיא ןיא
 טָאה טייצ ערעגנעל ַא זַא ,זיא תמא ...שודקה שטייט רעד םעד ףיוא
 ,שירעמשטייד-הלכשה רעד ןוֿפ טרעטייוורעד ךַארּפש רעזדנוא ךיז
 ,טייצ עטצעל יד דָארג רעבָא ;יקצעניל ןוא עלעדנעמ רַאֿפ סָאװ
 ערעכעה ןגעוו שידיא ןיא ןביירש וצ רעטֿפָא ןבױהעגנָא טָאה'מ ןעוו
 -שטייד ןימ םעיינ 8 ןוֿפ לַאֿפנָא רעקרַאטש 8 ךיז טקרעמַאכ ,םינינע
 ןשישטייד א ףיוא ץמק ןשידיא םעד רעמ טינ ןיוש טייברַאֿפ'מ ; שירעמ
 ןייז טעטכיר, ,"ןענַאיגער , טימ טלבירג ןוא טלביווש רַאֿפרעד ,חתַּפ
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 עקיכיזרַאֿפ ןוא ןֵא יד, ,ןרעֿפיל ,קירעבַאלש ,"ךוזרַאֿפ ַא ןכַאמ , ,"טירש
 עקידנטערט ןגעוו ענעגייא ףיוא ןוא עקידנסקַאװסױרַא ןיילַא ךיז ןוֿפ
 רימ ,ָאי -- "טסבלעז ךיז ןיא עמילבוס סָאד טקיטֿפנונרַאֿפ , ,"םרָאֿפ
 .ןבַאהרע ןייז וצ ךיז ןגייצ

 ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןענייז רעביירש עגנוי ערעזדנוא ןוֿפ ךס א
 ואוו ןכיורבעג ייז עכלעוו ,רעטרעװידמערֿפ ערעווש וצ ץרה רצי םנוֿפ
 טייצ עטצעל יד ףערט ךיא .טינ ףרַאד'מ ואוו רעטֿפָא ךָאנ ןוא ףרַאד'מ
 -נייא טינ ייז ךיא ןָאק ךוב-רעטרעוו א ןָא סָאװ ,ןעלקיטרַא עשידיא
 "ןעמזיא , עשילרעטסיוא טימ טצײלֿפרַאֿפ ױזַא ןענייז ןעלקיטרַא .ןסייב
 8 יו סיוא ןעעז ,קזוח ןוֿפ םינּפ ַא ןעמוקַאב ייז זַא ,"סעיצַא , ןוא
 סָאװ ןוא .רעטבילעג ןייז וצ ףָאזָאליֿפ ַא ןוֿפ ווירב א ףיוא ץידָארַאּפ
 :לחומ טייז ,טנעייל -- ןעלקיטרַא דָארג

 ףױרַא רימ וצ םזָאקָארקַאמ רעד טקילב רשֿפא ןוא
 ,לעוװש ןטיירב זָאלדנע קיטלעוועג-לארולּפ ןייז ןוֿפ
 ,לעטשעג םזָאקָארקימ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ךיא יו
 ."ףיונוצ ךיז ןיא לַאטָאט םיא ןסָאלשעגנייא רָאנ

 אנמחר ,טענָאס א ,דיל א זיא סָאד ,לקיטרא ןייק טינ ןיוש זיא סָאד
 עקיזָאד יד רעבָא .ךעלגעמ . . .עינַאמָאֿפארג : ןגָאז טעוו ריא ...ןלציל !

 -ץטיל עטצעל יד ןּפַאכוצֿפױא הירב עטסערג יד ךָאד זיא עמַאד עבושח
 .ןעיײּפש ןטנַאלַאט סָאװ ,ןעייק ןענַאמָאֿפַארג .עדָאמ עשירַאר

 םנוֿפ ןּפעש רימ ןֿפרַאד רעטרעוו עיינ זַא ,טניימ יקסווָאלטישז ר"ד
 יד רעטרעוו עשיאערבעה רעמ סָאװ ןוא ,לַאװק ןשיאערבעה ןטלַא
 רעבָא .ריא רַאֿפ זיא רעפעב ץלַא ,ןגירקנירַא טעוו ךארּפש עשידיא
 עשיאערבעה יד .ןֿפלעהסױרַא לָאמ עלא טינ זנוא ןעק שיאערבעה
 עיינ רַאֿפ רעטרעוו ןכוז וצ טעברַא ךס ַא טציא ןבָאה אֿפוג רעביירש
 יד ןוֿפ טייוו רעייז טֿפָא זיא ,ןעניֿפעג ייז סָאװ ,סָאד ןוא ;ןֿפירגַאב
 -עגָאז ןוא םינחדב ,םידיגמ ךרוד סָאװ ,רעטרעוו עשיאערבעה עטלַא
 .קלָאֿפ ןקידנדער-שידיא םנוֿפ ליומ ןוא רעיוא ןיא ןיײרא ייז ןענייז סניר
 זיולב טינ דמערֿפ בור סָאד ןעגנילק רעטרעוו עשיאערבעה עיינ יד
 .שדוק ןושל-לעב ןייק טינ זיא סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדיא ַא רַאֿפ
 ןיימ ןוֿפ יײרעמירַאב א רַאֿפ ןעמעננָא טינ סע טעוװ יקסווָאלטישז ר"ד
 ןוא ,שיאערבעה טכעלש טינ ןעק ךיא זַא ,ןגָאז לעװ ךיא ןעוו ,טייז
 ןעגנילק ,ךוב ןשיאערבעה םענרעדָאמ 8 ןיא ןיירַא קוק ךיא ןעוו ,ךָאד
 -רַאֿפ טינ ןוא דמערֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עיינ ךס ַא ןטרָאד רימ
 ,ױזַא טַאלג רעטרעוו עשיאערבעה עץיינ עכלעזַא ןעמ ןעק .ךעלדנעטש
 ? שידיא ןיא ןעמענניירַא ,טינ ריד ,טינ רימ

 -רעוו עשיאערבעה יד ןגעוו ...רעטרעוו עשיאערבעה רעמ סָאװ
 ןייק ךָאד זיא ,טײדרַאֿפ גנַאל ןיוש טָאה ךַארּפש רעזדנוא סָאװ ,רעט
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 ןעמעלא ייב ,רעטרעוו עשידיא סיואכרוד ןרָאװעג ןענייז ייז .טינ דייר
 ןשיאערבעה רעייז וליֿפַא סייוו סע רעוו ןטלעז ןוא גנוצ רעד ףיוא
 יד זיא ,רעטרעוו עשיאערבעה ערַאבגנַאג רעקינעוו יד טימ ןוא .סוחי
 טעב'ס ןעוו ,ןכיורבעג ייז זומ ןעמ ןעוו ןטנעמַָאמ ןענַארַאֿפ : ױזַא ךַאז
 -ָאלָאק וצ טיג ,טריסנַאוינ ,טרעכײרַאב סע : ןכיורבעג ייז לָאז'מ ךיז
 ַא שטנעמ 8 -- גנוטייצ רעקילָאמַא ןא ןוֿפ רָאטקאדער 8 ףיוא .טיר
 -עגנָא :ױזַא ןעמ טלייצרעד ,ץראה:םע רעפיורג ַא רָאנ ,רעקיאייפ
 ןקידייל ןזָאלרעביא ןלעטש עקינייא ןיא רע טגעלֿפ ,לקיטרַא ןַא ןבירש
 א ןײרַא ָאד טקַאה :ןגָאז רע טגעלֿפ רעטערקעס ןייז וצ ןוא ץַאלּפ
 יעג ןעמ ןעוו רעבָא . ..ךיז טעב סע ... רעטרעוו עשיאערבעה רָאּפ
 ךַארּפש יד טמוקַאב ,רעטרעוו עשיאערבעה ליֿפוצ שידיא ןיא טכיורב
 טינ טָאה סָאװ ,דיא רעכעלנייוועג ַא ןוא ,םינּפ ןשיאַאכרַא ןטלַא ןַא
 תויה ...לֹּכ םדוק .ןײטשרַאֿפ רעווש יז ןעק ,הבישי ַא ןיא טנרעלעג
 ביוחמ ןענייז םירכומ יד ...החנה א ןעמונעגנָא רימ ןבָאה וּתעשב יו
 ןגעלֿפ .ס .ס ענעזעוועג זא ,סע זיא גנַאל יוװ ....םינוק יד ןייז וצ רתוומ
 -ַאטשּפָא : טײטאב ןשידיא ןייז ןיא טינ סוחי טרָאװ סָאד ןכיורבעג
 ןגעלֿפ ייז ןוא ,גנואיצאב ןוֿפ ןעניז ןיא ,שיאערבעה ןיא יו רָאנ ,גנומ
 -בעה ליֿפוצ ...טעברא טימ לַאטיּפַאק ןשיווצ סוחי רעד : ןביירש
 .עשישטייד ליֿפוצ יוװ ,הּכמ ערענעלק ןייק טינ זיא רעטרעוו עשיאער

 ,הנּכס רעד רַאֿפ ארומ ןיימ ייב ץלַא ךָאנ רעבירעד ביילב ךיא
 ןקורד ךיז טעוו שידיא ביוא זַא ,ןזיועגנָא בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא
 ,טֿפירש רעשידיא רעד ןיא רוטארעטיל יד טעװ ,ןטפירש ייווצ ןיא
 ןוא ןטסינויצ יײלרעלּכ ןזייא ןוא לָאטש ןייטש ןלעוו סע רעכלעוו רַאֿפ

 יד ;שיאערבעה ןוֿפ הקיני רעמ ןּפעש טייצ רעד טימ ,רעקיטנַאמָאר
 רַאֿפ) טֿפירש רעשינייטַאל רעד ןיא ןייז טעוו סָאװ רעדיוו רוטַארעטיל
 ףיז טעװ ,("רעייּפָארייא , ןוא ןטסינרעדָאמ יילרעלּכ ןייטש ןלעוװ ריא
 -רעד ךיז ןוא שיאערבעה ןוֿפ ןרעטייוורעד רעמ ץלַא רעטייוו סָאוװ
 טציא יוװ רעמ ךָאנ טעוו יז : ןבעגוצ ךָאנ ליוו ךיא ; שטייד וצ ןרעטנענ
 .רעטרעוו-דמערֿפ ןוֿפ ןרעוו טצײלֿפרַאֿפ

 רעד זַא ,טלַאה ךיא :הנעט א רימ וצ טָאה יקסווָאלטישז ר"ד
 ,ןטקעלאיד ענעדײשרַאֿפ טגָאמרַאֿפ ךַארּפש עשידיא יד סָאװ ,טקַאֿפ
 ףיוא תויתוא עשידיא יד ןטייבמוא ןרַאֿפ תועינמ ערענעלק יד ןוֿפ זיא
 עטסערג יד ןוֿפ ענייא אקווד סע זיא גנוניימ ןייז ךַאנ תעב ,עשיניײטַאל
 ךיא סָאװ ,סָאד טנעיילעג יונעג טינ טָאה יקסווָאלטישז ר"ד .תועינמ
 רימ ייב טרעהעג "תועינמ ערענעלק, קירדסיוא רעד .ןבירשעג כָאה
 סָאװ ,תועינמ עלא זַא ,ןבירשעג בָאה ךיא .ןיילַא ןטקעלאיד יד וצ טינ
 טימ ,ךַארּפשסױא רעייז טימ ,אֿפוג תויתוא יד טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז
 מימ ךײלגראֿפ ןיא ערענעלק רַאֿפ ךיא טלַאה ,עיצּפירקסנַארט רעד
 וצ ךיא םוק ָאד ןוא .תויתוא יד רעסיוא ןגיל סָאװ ,תועינמ ערעדנַא
 .עגָארֿפ רעד ןוֿפ רקיע םעד
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 ,םרָאֿפער רעשיטענַאֿפלַא רעד ןוֿפ תונורסח יד קידנענעכערסיוא
 סָאװ ,תונורפח (1 :סעירָאגעטאק ייווצ ןיא טלייטעגנייא ייז ךיא בָאה
 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןגיל סָאװ ,תועינמ (2 ,תויתוא יד ןיא ןגיל
 יד .ןעמעננָא תויתוא עיינ יד ףרַאד עכלעוו ,הביבס רעשידיא רעד
 ןשינכעט 8 ןוֿפ ןענייז ייז לייוו ,ערענעלק רַאֿפ ךיא טלַאה עטשרע
 יד ןבעג הצע ןַא זיא סע יו ייז טימ ךיז ןעק'מ ןוא ,רעטקַארַאכ
 -ייב רעווש רעיוהעגמוא זיא עירָאגעטַאק רעטייווצ רעד ןוֿפ תועינמ
 ןייז רבוג ןוא ,רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ןוֿפ ןענייז ייז לייוו ,ןעמוקוצ
 .ךעלגעמ לָאמ ץעלא טינ זיא ,זדנוא ןיא טבעל סָאװ ,עטכישעג יד

 ןעגנַאלק עשידיא יד ןריבירקסנַארט זַא ,טגייצרעביא ףיט ןיב ךיא
 סָאװ ,דניק ַא זַא ,ךַאז עטכייל ןייק טינ זיא טֿפירש עשינייטַאל ןיא
 ןענעיילרעביא טעוװ ,עקירעמא ןיא לוש-סקלָאֿפ ַא טכאמעגכרוד טָאה
 ןייז ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דניק ַא יו ,שרעדנַא תוא ןקיבלעז םעד
 שידיא ַא יו ,שרעדנַא עדייב ייז ןוא ,ךײרקנַארֿפ ןיא גנודליב-סגנַאֿפנָא
 טימ זַא ,טינ קֿפס םוש ןייק זיא רימ ייב ןוא .דנַאלשטיײיד ןיא דניק
 .ןטקעלאיד עשידיא יד ןבעגוצרעביא רעווש ןייז טםעוו תויתוא ץיינ יד
 עג בָאה ךיא .רקיע רעד רימ ייב סָאד טינ זיא ףוס לּכ ףוס רעבָא
 ןטכַארטוצ סעּפע אמּתסמ ןיוש טעוװו יקסווָאלטישז ר"ד זַא ,טסואוו
 ןיא תיב-ףלא ןא ךיז רַאֿפ ןֿפַאשעג רָאטקָאד רעד עקַאט טָאה טָא ןוא
 עצנַאג טקורדענּפָא לקיטרא ןייז ןיא טָאה ןוא טֿפירש רעשיניײטַאל
 רַאג טינ ץלייוורעד זיא רימ .תיב-ףלַא םעד טָא טימ שידיא רעקיטש
 רעבָא ,רעטרעוו עטנַאקַאב-טוג טינ ןעקרעד ךיא ,ןענעייל וצ טכייל
 רעד זַא ןוא ;ןכערבנייא זיא סע יו ךיז ךיא לעוװו טייצ רעד טימ
 רע טעוו ,רימ רַאֿפ ןוא ןיקסווָאלטישז ר"ד רַאֿפ טוג זיא תיב-ףלַא
 טניואוועג ןענייז סָאװ ,סעקאווטיל עכלעזא ךָאנ רַאֿפ טוג ןייז אמּתסמ
 סָאװ ,ענױזַא רַאֿפ טרֿפב ,תויגוס עברַאה רעביא חומ םעד ןכערב וצ
 ןענייז תויתוא עשיניײטַאל יד טימ ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג שידיא ןבָאה
 -מץערֿפ 8 טנרעלעג ןבָאה ייז תעב ,רעטעּפש טייוו ןרָאװעג טנַאקַאב ייז
 עשינײטַאל יד ןענרעלסיוא ךיז טעוװ סָאװ ,קלָאֿפ ןרַאֿפ .ךַארּפש עד
 רענעגייא רעייז טעוו ,תיב-ףלַא סיקסווָאלטישז ןוֿפ טשרע טֿפירש
 ,דניק שידיא ַא רַאֿפ .םוגרּת ןימ א ןרעוו לָאמַא טימ שידיא רעשידיא
 שילגנע ןיא טנרעלעגסיוא ןענעייל ןוֿפ סעצָארּפ םעד ךיז טָאה סָאװ
 יו ,ענעגייא רעמ םיא ןענייז ןכַארּפש ענעי ןוא ,שיזױצנַארֿפ רעדָא
 ר"ד ןענעיילוצרעביא ןייז טכייל טינ רָאג אמּתסמ טעוװ ,עשידיא יד
 שידיא א ךָאד זיא'ס ,אלימ ,רָאנ ,שידיא עשינייטַאל סיקסווָאלטישז
 ...ןלעוו רָאנ טעוװ סע ביוא ,ןעווערָאהוצוצ קנַארק טינ סע זיא ,דניק

 טֿפירש עיינ יד ךיז טעוװ יצ ,עגַארֿפ רעד טימ זיא שרעדנַא ןינַאג
 -טישז ר"ד ןיוש טָאה ָאד ןוא .הביבס רעשידיא רעד ןיא ןעמענוצ
 -טורא ייז זיא רֶע .טרעֿפטנעעג טינרָאג תונעט עניימ ףיוא יקסווָאל
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 -קרעמֿפױא ןייז רָאג .טקרעמַאב טינרָאג ייז טָאה רע רעדָא ,ןעגנַאנעג
 ;עירָאגעטַאק רעטשרע רעד ןוֿפ תועינמ יד ףיוא רע טגייל טײקמַאז
 .לקיטרַא ןייז ןוֿפ לייט ןטסערג םעד ּפָא רע טיג ייז

 סעטאט ערעזדנוא ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד זַא ,ןזיועגנָא בָאה ךיא
 .ןענעווַאד ,ןגָאז ירבע רָאנ ,שידיא ןענעייל טינ רעדניק ערעייז ןענרעל
 ןיא רעבירַא לָאז שידיא ביוא .אליממ סיוא ךיז ןעמ טנרעל שידיא
 ןענרעל סָאװ ,יד ןוא ,ּפָארַא אליממ רעד טעוװ ,טֿפירש עשיניײטַאל
 ןוא שודיק ,השודק בילוצ תויתוא עקיטנַאקריֿפ יד רעדניק ערעייז
 ערעייז ןלעוו ,הדבא אל דוע ןוא םָאלַאש ,דדיה בילוצ רעדָא ,שידק
 לָאצ יד זַא ,סע טסייה .ןענרעל טינ שידיא ןשינײטַאל ןייק רעדניק
 רענעלק רָאנ ,רעסערג טינ םרָאֿפער רעד ךרוד טעוװ רענעייל עשידיא
 .ןרעוו

 ךָאד רע סייוו ? ױזַא טינ זיא סָאד זַא ,יקסווָאלטישז ר"ד טניימ
 ןוֿפ ןעמענוצנָא טיירג ןענייז ןלױּפ ןיא ןדיא עמורֿפ יד זַא ,ןיילַא
 ןריֿפ ךיז לָאז טכיררעטנוא רעד ואוו ,לוש ַא גנוריגער רעשיליוּפ רעד
 ןענייז ליֿפי ןוא .עיגילער ןענרעל ןטרָאד לָאז'מ יבַא ,שיליוּפ ןיא
 -בלַאה ,ןדיא עכלעזא עקירעמא ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ ןיא ןַארַאֿפ ךָאנ
 רעד רַאֿפ ןטלַאה עכלעוו ,עמורֿפ ןייק טינ ןצנַאג ןיא טעמּכ ןוא עמורֿפ
 ...רוטלוק רעשידיא רעיינ רעד ןוֿפ טינ ןטלַאה ןוא עיגילער רעשידיא
 ןֿפמעקאב יאדווא ? טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא ןעמעלַא ייז רימ ןענָאק
 ,זָאנגָארּפ א ןלעטש רימ תעב רעבָא .ןֿפמעקַאב ייז ןלעוו ןוא ייז רימ
 יו ,ןובשח ןיא ןעמענניירַא ייז רימ ןזומ ,רענעלּפ ןכַאמ רימ תעב
 רעזדנוא םיול ןקעמסיוא טינ ןענַאק רימ עכלעוו ,ןטקַאֿפ עקידעבעל
 .גנַאלרַאֿפ

 ..."ןדיא עמורֿפ ןייק טינ ןצנַאגניא טעמּכ , :טנָאמרעד בָאה ךיא
 ןשיווצ וליֿפַא זַא ,דוס ַא ןיקסווָאלטישז ר"ד ןעױרטרַאֿפ ןעק ךיא ןוא
 רעטעברא ןוֿפ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןוֿפ רעדילגטימ יד
 טכוד ,ןענייז סָאװ ,ענױזַא ךס א ןארַאֿפ ןענייז עקירעמַא ןיא ָאד גניר
 -וװַאנַאי .ש ןוא ןעמיובנעגייֿפ טנעיילעג גנַאל ןרָאי ןבָאה ,לַאקידַאר ,ךיז
 ךעלנניא ערעייז ייז ןקיש ךָאד ןוא ,"עמיטש רעטײברַא עײרֿפ , סיקס
 ,דמלמ ןטַאוירּפ 8 וצ רָאג רעדָא ,לוקס-ורביה ןיא ,הרוּת-דומלּת ןיא
 ןגעגאב ךיא .העש לטרעֿפ ענעֿפָאלשרַאֿפ ַא גָאט עלַא ייז טיג סָאװ
 ערעייז ןענרעל עכלעוו ,"עקניל , ןוא "עטכער , טירט ןוא טירש ףיוא
 קינעוװ טינ ןַארַאֿפ ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ,הוצמ-רב וצ השרד ַא ךעלגניא
 : לוש רעשידיא רעיינ רעד ןוֿפ רענגעק עֿפרַאש ןענייז סָאװ ,עכלעזא
 רערעזדנוא רימ טגָאז געט יד . . .שיטסילַאנָאיצַאנ וצ ייז רַאֿפ זיא יז
 לוש עשידיא א .ןלוש ערעייא טנייֿפ בָאה ךיא : רעוט רענעעזעגנָא ןַא
 ןוא ,ונ : םיא ךיא גערֿפ .םזיניװָאש קיטש ַא זיא סָאד עקירעמַא ןיא
 :רימ רע טרעֿפמנע ? טינ רָאג שידיא ןייק ריא טנרעל לגניא רעייא
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 םיא טנרעל ,ןײרַא בוטש ןיא גָאט עלַא טמוק דמלמ 8 .ןיינ ? שידיא

 םעד טנעייל רע טוג יוװ ,ןרעה ריא טלָאװ ,לגניא ןטַארעג 8 .ןענעווַאד

 ?רָאג שידיא ?"סטרעוורָאֿפ , םעד םיא טיג ריא -- ...?סטרעוורָאֿפ ,

 ןבעג :טלמוטוצ לסיבַא רימ טרעֿפטנע רע ןוא .ךיז ךיא שודיחרַאֿפ

 טּפַאכ ,רע ןעק תויתוא יד . . .שיט ןֿפױא טגיל סע ?םיא ךיא ףראד

 יװָאש ןייק טינ זיא "סטרעוורָאֿפ , רעד ...טנעייל ןוא וצ ךיז רע

 םעטַאט עכלעזא רעבָא ,טינ רעדָא ןלעֿפעג זדנוא סע געמ . ..םזינ

 ןעמענוצ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ייב רימ ןליוו .ךס א ןארַאֿפ ןענייז

 ?ןטנעגילעטניא קילדנעצ רָאּפ ַא בילוצ רעטנזיוט עסיורג יד טָא

 רעדניק עשידיא בור סָאד זַא ,לקיטרַא ןיימ ןיא ןזיװעגנָא בָאה ךיא

 יד לייוו ,תויתוא עקיטנַאק-ריֿפ יד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טינ יו ייס ןלעוו

 בילוצ רעדָא עיגילער בילוצ ןענרעל וצ סע ןעגניווצ ייז ןלעוו ןרעטלע

 "ילער ַא זיא סָאד : יקסווָאלטישז ר"ד ףױרַאד רימ טרעֿפטנע .םזינויצ

 גרָאז ךיא רעבָא ...ןגרָאז עיגילער יד םעד ןגעוו לָאז ,ןינע רעזעיג

 ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ לרוג םעד רַאֿפ רָאנ ,עיגילער רעד רַאֿפ טינ

 ןלָאז :טכערעג סיוועג יקסווָאלטישז ר"ד זיא שיגָאל .רוטַארעטיל ןוא

 ןלײטּפָא יז ןלָאז ,עיגילער ןייק רעדניק ערעייז ןענרעל טינ סעטַאט יד

 רע טָאה רימ ייב ...עיגילער רעשידיא רעד ןוֿפ רוטלוק עשידיא יד

 ,ןעמ טוט סָאװ ?סעטַאט בור םייב סָאד ןעמ טלעוּפ יוו רעבָא ,טלעוּפעג

 רָאי ַא ןיוש ? ּפָא טינ ןלייט ןוא קיגָאל רעזדנוא טינ ןגלָאֿפ ייז זַא

 יד ןליישסיוא רַאֿפ עיצַאטיגַא עטסקרַאטש יד ןריֿפ רימ זַא ,קיסיירד

 עיצַאטיגַא רעזדנוא ןיוש זיא ,עיגילער רעשידיא רעד ןוֿפ עיצַאנ עשידיא

 טרעקעגמוא טינ ךיז ןבָאה ? גלָאֿפרעד ןלוֿפ טימ ןרָאװעג טניורקעג

 ןוא ,טגייצרעביא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעמעוו ,יד ןוֿפ ךס א קירוצ

 רוטלוק עשידיא יד ןוא סעּפע עיגילער עשידיא יד ייז ייב זיא טנייה

 וצ ןרעהֿפױא טינ רעטייוו ףיוא ךיוא רימ ןלעוו סיוועג ?טשינרָאג

 רוָאטנורג ,רעפעב ןכַאמ וצ ןעז סע ןלעוו רימ ; ןרעלקוצֿפױא ,ןריטיגַא

 ,טייצ ערעגנעל ַא ןעמענ סםיוועג ךָאנ טעוו סע רעבָא .רעהַא זיב יו ,רענ

 רימ ןלָאז .ןגיז ןצנַאג ןיא טעוו טעברַא-סגנורעלקֿפױא רעזדנוא זיב

 -עטיל עשידיא יד ןכלעוו ףיוא ,גייווצ םעד ןקַאהרעטנוא לייוורעד

 רעד בילוצ וליֿפַא ? ןציז גנַאל אמּתסמ ךָאנ טץעוו ןוא טציז רוטַאר

 םימ ןביירש ךָאנ ןעמ זומ ,אֿפוג טעברַא-סגנורעלקֿפױא רעקיזָאד

 .ןענעייל ןענָאק ןדיא עקיטציא בור סָאד סָאװ ,תויתוא

 ילעוו ,ןטסישידיא עטנעװקעסנָאק יד ףיוא טיוב יקסווָאלטישז ר"ד

 יָארּפ רעשידיא רעד וצ ןסקַאוװעגוצ רונש-לּפָאנ רעד טימ; ןענייז עכ

 עטנעוװקעסנַאק עכלעזַא רימ ןבָאה ליֿפיװ רעבָא ."רוטלוק רעוויסערג

 ןיא ןוא ? רוטַארעטיל ןֿפַאש ןיילַא ייז רַאֿפ ריא טליוו ? ןטסישידיא

 -עגּפָא עקַאט ןבָאה ייז זַא ,רעכיז ןצנַאג ןיא ןיוש ריא טייז אֿפוג .ייז

 ןיא ץַארק ַא טוט ? שרדמה:תיב ןטלַא םנוֿפ רונש-לּפָאנ םעד ןטינש
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 עג ןטרָאד ריא טעװ ,ןטסישידיא עטנערברַאֿפ ךס ַא ייב המשנ רעד
 ...השרד הוצמ-רב ענעטלאהַאב א ןעניֿפ

 -ירּפ לָאצ עטסערג יד זַא ,לקיטרא ןיימ ןיא ןזיוועגנָא בָאה ךיא
 עשיאיידיא יד ,תויתוא עשידיא טימ ןקורד ןלעוו רעגעלרַאֿפ עטַאװ
 ךיוא ןלעוו ,ןסַאמ עסיורג ףיוא העּפשה ַא ןבָאה ןליוו סָאװ ,ןגאלרַאֿפ
 טימ .ןענעייל ןענעק ןסַָאמ עקיזָאד יד עכלעוו ,תויתוא יד טימ ןקורד
 לֿפײה ַא רָאנ ןקורד ןוא ןענעייל ,ןביירש ןלעוו טֿפירש רעשינײטַאל
 סָאד דָארג זַא ,סיוא ךיז טזָאל .רעכַאמ-ןטנעמירעּפסקע ,ןטנעגילעטניא
 .רענעלּפ ענייז רֶע טיוב םעד ףיוא דָארג ,ןיקסווָאלטישז ר"ד טלעֿפעג

 ,טניימ קַאוטיל :רעביא לָאמ רַאּפ ַא טרזח יקסווָאלטישז ר"ד
 ,ןיינ .טכאנ רעביא ,לָאמנייא טימ ןריֿפניײא םרָאֿפער יד זומ ןעמ זַא
 ליוו יקסווָאלטישז ר"ד ...הגרדהב ,זייווכעלסיב ןריֿפנייא יז ףרַאד'מ
 ןרעדנוזַאב א רימ ייב טָאה "טכַאנ רעביא, סָאד ז8 ,ןײטשרַאֿפ טינ
 8 ןעשעג לָאז סע ןעוו .טייהנייא ,טייקצנַאג טניימ סָאד זַא ,טײדַאב
 טימ שידיא ןענעייל וצ ןבױהנָא טכַאנ רעביא ןלָאז ןדיא עלַא ןוא ,םנ
 ןלָאז ןדיא עלַא ןעוו .ןדירֿפוצ ןעוועג ךיא טלָאװ ,תויתוא עשיניײטַאל
 ןלָאז ןווָאקַאװטיל טימ ןישזערעמ ןוא דנַאלסור טעיוװָאס ןיא ןעניואוו
 טעוו םעד ףיוא ! טעבַאֿפלַא רָאנ !אלב תיב-ףלַא : הריזג ַא ןזָאלסױרא
 -סױרַא סעּפע ךיוא ןוֿפרעד רשֿפא טלָאװ -- ואזעּפיעג יד ןבעג גנוטכַא
 ןטלָאװ טלָאמעד טשרע זַא ,ךעלגעמ ךעליירג זיא סע םגה .ןעמוקעג
 ןענוֿפעג ךיז ןטלָאװ סע ןוא קילייה ןרָאװעג תויתוא עקיטנַאקריֿפ יד
 ןייק יוװ ױזַא רעבָא .ןעוועג שֿפנ רסומ ייז רַאֿפ ךיז ןטלָאװ סָאװ ,ןדיא
 םרָאֿפער עשיטעבַאֿפלַא יד ןעק טכַאנ רעביא ןוא טינ ןעעשעג םיסנ
 ַא וצ ןעגנערב טעוו יז זַא ,ארומ ךיא בָאה ,ןרעוו טריֿפעגכרוד טינ
 סָאד ןוא .טֿפַאשנײמעג:ךַארּפש רעזדנוא ןוֿפ ןעייר יד ןיא גנוטלַאּפש
 טלָאװ קלָאֿפ עשידיא סָאד ןעוו .דעלדעש קידלַאװג זדנוא רַאֿפ זיא
 טלָאװ ,הכולמ א טימ ןדנוברַאֿפ ,דנַאל ןייא ןיא טרירטנעצנַאק ןעוועג
 טלקערבעצ סָאד לייוו ,ךעלדעש ןעוועג ךיוא טפירש ןיא גנוטלַאּפש ַא
 ןענייז זדנוא ייב רעבָא ,רוטלוק יד ּפָא טכַאוװש ןוא תוחוּכ-רוטלוק יד
 ןטלַאה סָאװ ,םידעֿפ עטסקרַאטש יד ןוֿפ רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש יד
 .ןזָאלרעד טינ גנוטלַאּפש ןייק םעד ןיא רימ ןענָאק ,ןעמַאזוצ זדנוא

 עשיטקַארּפ יד רַאֿפ דָארג ארומ קרַאטש ךיא בָאה רעבירעד ןוא
 ,לקיטרַא ןייז ןיא רָאֿפ טגָאלש יקסווָאלטישז ר"ד עכלעוו ,רענעלּפ
 -קלָאֿפ ןוא עשיגָאלָאליֿפ יד : זיא רענייז גַאלשרָאֿפ רעטשרע רעד
 .טֿפירש רעיינ רעד טימ ןקורד ןבױהנָא ךיז לָאז טעברא עשיטסירָאל
 -נסיוו יד רעסעב זיא סע זַא ,טלַאה ךיא .רעייז טינ רימ טלעֿפעג סָאד
 קלָאֿפ ןוֿפ רעצעמע זַא ,טקורדעג ױזַא ןייז ןלָאז ןטעברַא עכעלטּפַאש
 טינ טמענ עכלעוו ,רוטַארעטיל א .ןקוקנײרַא לָאט8 ןענעק ייז ןיא לָאז
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 ַא טלעֿפ ריא ,ץנַאג טינ זיא ,טֿפַאשנסיװ ןייק ןעמאר עריא ןיא ןירַא
 ןעוועג לחומ ןיוש ךיא טלָאװ ןגָאלָאליֿפ יד ,אלימ .דנורגרעטנוא רעֿפיט
 לסיבא השעמ יד זיא ןטסירָאלקלָאֿפ יד טימ ,יקסווָאלטישז ר"ד םעד

 לײטנָא ןֿפרַאד ןלַאירעטַאמ עשיטסירָאלקלָאֿפ ןעלמַאז ןיא .רערעווש
 ןייז טעוו םִע ביוא ןוא ,אֿפוג קלָאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ רעמ סָאװ ןעמענ
 -טירטוצ טינ ןשטנעמ-סקלָאֿפ רַאֿפ זיא סָאװ ,טֿפירש ַא ןיא טקורדעג
 יז ייב ריא טמענ ,טעברש רעקיזָאד רעד ןוֿפ ּפָא ייז ריא טסייר ,ךעל
 ,ריא וצ סערעטניא םעד וצ

 ר"ד סָאװ ,ןַאלּפ רעטייווצ רעד זיא ךעלרעֿפעג סיואכרוד רעבָא
 ענענַארַאֿפ ןיוש עטסעב יד ןבעגסױרַא , : רָאֿפ טגייל יקסווָאלטישז
 סָאװ ,ץנעגילעטניא רענעי רַאֿפ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ ןכַאז
 ןשינײטַאל ןלַאנָאיצַאר ןקיסַאּפ ַא ןיא ,שידיא ןײטשרַאֿפ גנירג ןעק
 ,ןצרּפ ,ןעלעדנעמ ,ןעמכילע םולש ןבעגסױרַא ,טסייה סָאד ."טעבַאֿפלַא
 ןרַאֿפ תויתוא ץעשידיא םימ ענייא : ןגַאלֿפױא ייווצ ןיא וו"ַאא ,ןשא
 סָאד .ץנעגילעטניא רעד רַאֿפ תויתוא עשינײטַאל טימ עטייווצ ַא ,קלָאֿפ
 -ץטניא רעד ןשיווצ טנורגּפָא םעד ןֿפיטרַאֿפ רעמ ךָאנ ךָאד טסייה
 רַאֿפ ןוא שיט ןרעדנוזַאב ַא ןומה ןרַאֿפ ןֿפַאש .ןסַאמ יד טימ ץנעגיל
 סָאד רימ ןֿפרַאד ? סָאד רימ ןליוו .ןרעדנוזַאב 8 םינסחי עקיטסייג יד
 ָאד טייג ריא .לייוורעד ףיוא זיולב זיא סָאד זַא ,טינ טניימ ןוא ? ןלעוו
 ןוא רעכעה ץלא רעטייוו סָאװ ןרעוו ןעק סָאװ ,טנַאװ א ןֿפַאשַאב
 ןטנעגילעטניא ערעזדנוא ןוֿפ לייט רעסיורג ַא : ךיז טנכערַאב .רעקיד
 ענשימוא ךיז ןליוו ,טינ רָאג רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוֿפ ןטלַאה
 רעדנַא ןַא ;טבעל עסַאמ עשידיא יד סָאװ טימ ,ץלַא ןוֿפ ןדמערֿפּפָא
 ןענעק ייז עכלעוו ,שיאערבעה ןוֿפ לסיבַא ןטלַאה ןטנעגילעטניא לייט
 .גנוצעזרעביא רעשילגנע ןיא ךוב שידיא ַא לָאמ8 ןענעייל ןוא ,טינ
 םינ ,שידיא ןייק טינ ןענעייל ץנעגילעטניא רעזדנוא ןוֿפ ןלייט יד טָא
 טינ ךיז ןליוו ייז לייוו רָאנ ,ןענרעלוצסיוא ךיז רעווש זיא סע לייוו
 ןארַאֿפ ןענייז רעמָאט ןוא .ןסיוו טינ ךַארּפש רעד ןוֿפ ןליוו ,ןענרעל
 ןטעברא ןוא קלָאֿפ ןטימ ןטֿפעהַאב ךיז ןליוו סָאװ ,ןטנעגילעטניא
 עכלעוו ,תויתוא יד סיוא ךיז טנרעל : ןגָאז ייז רימ ןֿפרַאד ,םיא טימ
 זַא טרֿפב .קלָאֿפ ןוֿפ ּפָא טינ ךיז טלייט .ןסַאמ יד ןוֿפ טצונאב ןרעוו
 ,תויתוא יד יו רערעווש ךַארּפש יד זיא ןטנעגילעטניא עכלעזַא רַאֿפ
 ןענרעלסיוא ךיז יו ,רעווש ױזַא טינ זיא ןענעייל ךיז ןענרעלסיוא
 ךיז ןענרעלסיוא יו רעטכייל זיא ןײטשרַאֿפ ןוא ןענעייל ,ןײטשרַאֿפ
 .ןדער

 גנוטלַאּפש זיא טינ רעכלעוו וצ ןעגנערב ןעק סָאװ ץלַא ,ללּכה
 עשיטעבאֿפלַא יד .ךעלדעש זיא ,טֿפַאשניײמעגרוטלוק רעזדנוא ןיא
 וצ ןעגנערב ,ןבעל רימ עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידאב יד ייב ןעק םרָאֿפער
 סָאװ ,רענעלּפ יד .ןֿפרַאװּפָא יז רימ ןֿפרַאד רעבירעד ןוא גנוטלַאּפש א
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 רענרעק עכעלרעֿפעג ךיז ןיא ןגָארט ,רָאֿפ טגייל יקסווָאלטישז רבח
 .ןמיה ייז רַאֿפ ךיז ןֿפרַאד רימ ןוא גנוטלַאּפש .ןוֿפ

 ןבעל רעזדנוא ןוֿפ ןגַארֿפ ךס ַא ןיא -- ןיײלַא עגַארֿפ רעד ןיא טינ
 טקנעד רע סָאװ ,סָאד יקסווָאלטישז ר"ד ןוֿפ רעלעֿפ טנורג רעד זיא
 םיא ייב תמא זיא סָאװ סָאד .שירָאטסיה טינ ןוא שיגָאל קידנעטש
 קיגָאל עלעמרָאֿפ יד ...ןבעל ןיא תמא ןרעוו זומ ןוא ןעק ,ּפָאק ןיא
 טעז יז סָאװ ,רַאֿפרעד דָארג רָאנ .סרַאמ ןֿפױא וליֿפַא תמא ןייז ןעק
 .תמא טינ ץעגרע ןיא טֿפָא יז זיא ,םוטעמוא תמא ןייז וצ סיוא
 ךיוא ןענייז ןילַא ןטקַאֿפ יד רעבָא ,ןטקַאֿפ ןטסעמ וצ סָאמ ַא זיא קיגָאל
 יד טימ ןענעכער ךיז זומ ןעמ .ןגָאז וצ סָאװ ךיוא ןבָאה ייז ,םעּפע
 ,םעד טימ ,שירָאטסיה ןסקַאוװעגסױא ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב
 ,טקַאֿפ א זיא םע רעבָא ,ןעמעננָא טינ טֿפָא ליוו לכש רעזדנוא סָאװ
 שיגָאל-לעמרַאֿפ ןעקנעד .ןעמוקייב טינ לכש ןטימ ןעק ןעמ ןכלעוו
 ,לטערבכַאש ןֿפױא ןרוניֿפ יו ןכַאז ןעז ,שינַאגרָא טינ ןעקנעד טסייה
 ןעז טינ ןוא ,רעליּפש םנוֿפ ןליוו ןטיול ןקוררעביא ןעק'מ עכלעוו
 -רעטנוא ןוא סקואוו ןקידנעװטונ-ויטקעיבָא ,ןשינַאגרָא רעייז ןיא ייז
 רעד ןיא -- םינינב עטסנעש יד ןעיוב ןעק קיגָאל עלעמרַאֿפ יד .גנַאג
 רעלעמרַאֿפ רעד ןוֿפ ןריֿפ ךיז טזָאל'מ ןעוו ,ןבעל ןקידעבעל ןיא .ןטֿפול
 .ןכירקרַאֿפ טֿפָא ןעמ ןעק ,ןילַא קיגָאל
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 זו

 םזילַאיצָאס ןוא עיצולָאוװער

 עיצולָאווער ןגעוו
 .ווַאב .צָאס רעד ןיא .ברַא .רעמַא קינייוו ױזַא סָאורַאֿפ
 דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד
 1917 ןוֿפ עיצולָאווער יד ןוא דנַאלסור עשירַאצ סָאד





 עיצולָאװער ןנעװ

1 
 .סױרַא טינ ליומ ןוֿפ עיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןזָאל ןטסינומָאק יד

 רעטילגעגנָא ןיא טציא ןבעל רימ זַא ,סיוא טמוק ,ייז ריא םרעה
 ןייז ןָאק קיירטס רעסיורג רעדעי .ערעֿפסַאמטא רערענַאיצולַאװער
 רָאנ ןלָאז .קיטרַאֿפ ןוא סקיֿפ ןענייז ןסַאמ יד .םיומש רעטצעל רעד
 ןייק ןגעוו .ןרעטש טינ ,ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ,"רעטעררַאֿפ , יד
 וצ טינ דניצַא רָאג טניױל ,עיצולַאװער עלַאיצַאס יוװ ,ךַאז רעדנַא
 ,טונימ ַא ךָאנ .ןשטנעב-טכיל רַאֿפ קיטיירֿפ ןיוש ןטלַאה רימ .ןטכַארט
 .ןעמוק טעװ גָאט רעסיורג רעד ןוא

 ,עכלעז8 ךס א טנייה ריא טניֿפעג רעדיוו "עטכער, יד ןשיווצ
 .לכיימש ןשינָאריא 8 סױרַא טֿפור עיצולָאװער טרָאװ סָאד ןעמעוו ייב
 טרָאװ סָאד ןביירש ייז .יז ןליוו ייז םינ ןוא ,ריא ןיא ןביולג ייז טינ
 עג 8 .קזוח ןימ ַא יוװ ...ןשייר ףניֿפ טימ רעדָא ךעלסיֿפנזנעג ןיא
 טינ ָאד רימ טָאה ,רעריֿפ רעצנַאג ַא טנייה ,רעטעברא רענעזעוו
 -1יא ןבָאה עיצולָאװער יד :עלעכיימש ןקנינולק א טימ טגָאזעג גנַאל
 ...קילגמוא ןַא יז זיא רעטעברַא יד רַאֿפ -- טרעלקעגסיוא ןטנעגילעט
 -ניא ןבָאה עיצולָאװער-רטנַאק יד :טרעקרַאֿפ טהנעמ "טיײהיירֿפ , יד
 .טרעלקעגסיוא ןטנעגילעט

 ץלַא :ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ לרוג רערעטיב רעד ןיוש זיא סָאד
 יז טָאה "ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא, יד וליֿפַא ...םסיוא יז טרעלק
 -עברא יד ;קידלוש לָאמ עלַא זיא ץנעגילעטניא יד ...טרעלקענסיוא
 סָאװ יד :ךַאז עוװאקישט א ןוא ...טכערעג לָאמ עלא ןענייז רעט
 ןײלַא בור סָאד ןענייז ,ץנעגילעטניא יד ןטסקרַאטש םַא ןקידלושַאב
 .ןסיוא ןיב סָאד טינ ...ןטנעגילעטניא

 -רַאֿפ:שידיסה סָאד ייס ,עיצולָאװער רעד רַאֿפ ארומ יד ייס
 ןיב ַא ןוֿפ ןמיס 8 ןענייז עדייב -- ריא םורַא ןצנַאט עטעוועקייווד
 גנומיטש ערענָאיצולַאװער יד ןעוו ,טנעמַאמ 8 ןיא .טייצ-תושמשה
 רעטנעָאנ ַא תמאב ךיז טליֿפ טֿפול רעד ןיא ןעוו ,ןסקַאו ןיא טלַאה
 -כרוד רעד .ערעדנַא ןא ןעגנוניימ יד ןוֿפ גנולייטעצ יד זיא ,םערוטש
 עלַא טימ טלָאמעד טליֿפ גנוגעווַאב רעד םורַא ןוא ןיא שטנעמ-טינש
 רע ןוא ,ןעמוקסיוא טינ ןעמ טעוװ עיצולַאװער א ןַא זַא ,םישוח
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 ;ןשטנעמ ןוא טלץוו ןשירֿפּפָא ןוא ןעמוק רעכיג סָאװ לָאז יז ,טצכעל
 ןגער-סגַאלש ַא ךָאנ גָאט ןסייה-קידנקיטש ַא ןיא טצכעל'מ יוו טקנוֿפ
 סיואכרוד טעמּכ טלָאמעד ןענייז רענגעק יד .ןצילב ןוא ןרענוד טימ
 ןגעק יו ,ןעלטימ-סֿפמאק עֿפראש ןגעק ױזַא טינ ןענייז סָאװ ,עכלעזא
 ,ןרענָאיצולָאװער-ײטנַא ןייק טינ ; םיאנוש ןענייז ייז .אֿפוג ליצ םעד
 -ָאװער רעד ףיוא ןטרַאװ סָאד .ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק עקַאט רָאנ
 -דײמרַאֿפמוא זיא יז זַא ,ןביולג ןימ א טנעמָאמ אז8 ןיא זיא עיצול
 ,וימקַא טרַאוו'מ ןוא ;ןעמוק טינ לָאז יז ךעלגעממוא זיא סע ,ךעל
 סָאװ ,טנעמָאמ רעד זיא אזא םינ טייוו .שיאָארעה ,טגנערטשעגנָא
 -ץגסיוא ןוא דימ ןענייז ןסאמ-רעטעברַא יד .רעביא טציא ןבעל רימ
 .טױנ ערעטיב ןוא סעיצולָאװער ,גירק ןרָאי עגנַאל ןוֿפ טרעטַאמ
 טָאה רע סָאװ ,ּפעלק יד ןוֿפ טליוהרעד ןיוש ךיז טָאה לַאטיּפַאק רעד
 עלַא טימ .שנאוער ןעמענ וצ טכוז רע ןוא ןגָארקעג גנַאל טינ ַאד
 יז סָאװ ,סעיציזַאּפ יד ןוֿפ קירוצ רעטעברַא יד רֶע טסיוטש תוחוּכ
 ןָאק טַאירַאטעלָארּפ רעד .ןרָאי עקידמערוטש יד ןיא ןעמונרַאֿפ ןבָאה
 רעטייוו ןייג ןגעוו ,סעיציזָאּפ עיינ ןגעוו ןטכַארט טינ וליֿפַא לייוורעד
 קעװא ןעייג ןעגנוגנערטשנָא ענייז רָאג .גרַאב ףיורא רעכעה ןוא
 ןוא ,ּפָארַא גרַאב ןסױטשּפָארַא ךיז ןזָאל טינ ,ךיז ןרַאּפשניײא ףיוא
 סע זיב ןרָאי ןעמענ ףרַאד סע .ןייא םיא סָאד ךיז טיג לָאמ עלַא טינ
 טינ טעוװ סָאװ ,עיגרענע עיינ םוכס רעסיורג ַא ןעלמאזנָא ךיז טעוו
 טגיל לייוורעד .םערוטש ַא ןיא יו ,געווסיוא רעדנַא ןייק ןעניֿפעג
 -יירגוצ רעשיטַאמעטסיס ןיא ,תוחוּכ יד ןעלמַאז ןיא טקנוּפרעװש רעד
 -רעדנביוא יד סיורא קידנעטש טגנערב טנעמָאמ ַאזַא .טעברַא-סגנוט
 דנַאנַאכַאנ ןעמ זיא טייז ןייא ןוֿפ .ןעגנומיטש עכעלצעזנגעק ייווצ עטנָאמ
 עוויטקעיבָא יד ןעמוקוצייב טכוז'מ ןוא שינעלייא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא
 ןעגנוצירּפשנייא ךרוד ליוו'מ ;ןזַארֿפ עקידרעקַאלֿפ טימ ןעגנוגנידַאב
 -קריוו רעד ןיא ָאטינ זיא עכלעוו ,גנומיטש יד ןֿפורסױרַא ךעלטסניק
 -ָארּפ ךרוד וליֿפַא ,שטוּפ ַא ךרוד ,רָארעט ךרוד ןייז לָאז .טייקכעל
 .עיצַאקָאוװ

 וצ טעוװענַאלּפעג טייצ ןייא ןטסינומָאק יד ןבָאה דנַאלשטיײד ןיא
 ןיא ןקידלשַאב ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ-רעטעברַא ןיא סעבמַָאב ןֿפרַאװ
 גנוגערֿפױא עסיורג ַא ןֿפפרסױרַא סע טעוװ רשֿפא :ײצילָאּפ יד םעד
 .םיײרֿפױא ןרענָאיצולָאװער א וצ ןעגנערב טעוו סָאד ןוא ןסָאמ יד ייב
 ַא שואי ןוֿפ ןכַאמ סָאװ ,ןשטנעמ ךיז ןעניֿפעג טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 רעטייוו ףיוא .טרַאנעגּפָא טָאה ,ייז ןגָאז ,עיצולָאװער יד :קיטקַאט
 ןייק טינ ןענייז ייז .סעיצולָאוװער ןָא ןעמוקוצסיוא ןעז ללכב ןעמ ףרַאד
 יירט ןביילב ייז .ייז ןֿפור ןגָאגַאמעד יד יוװ ,ןרענָאיצולַאװער-רטנַאק
 לייוו ,ןרענָאיצולַאװערײטנַא ןענייז ייז .ליצ סלַא םזילַאיצַָאס םעד
 א ןיא .טינ ייז טלעֿפעג ליצ םוצ געוו סלַא ,לטימ סלַא ץיצולָאװער
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 -געטש ךיז ןעניפעג ,טעברא-ןיילק רָאנ ךעלגעמ זיא סע ןעוו ,טנעמַאמ
 ןיא טײקכעלגעטלַא רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןכוז סָאװ ,ּפעק-ץיה קיד
 ךיז ןעניפעג סע ןוא .סערוטנַאװַא ערענָאיצולָאװער עטמולחעגסיוא

 -געמ רעקיצנייא רעד רַאֿפ טעברַאךןיילק יד ןָא ןעמענ סָאװ ,ערעדנא

 ןייק :טינ ןגָאז ייז .קיבייא ןוא רעמיא ףיוא דעו םלועל טייקכעל

 ןָאק געװו רעדנא ןייק :ןגָאז ייז ;ָאטינ רעטציא זיא געוו רעדנַא

 ךָאנ ןטייקכעלגעמ עניילק יד ייז ןכַאמ .ןייז טינ לָאמנייק רָאט ןוא

 ןסיורג ןטימ גנאהנעמאזוצ םעד ,המשנ יד וצ ייז ייב ןעמענ ,רענעלק

 ןשטנעמ עטקידיילעגסיוא בלַאה רעכעה ךיוא ױזַא יד ייז ןכַאמ ,ליצדנע

 .רעקידעכָאוװ-ענדונ ןוא "רערעטכינ, ךָאנ ,רעקידייל ךָאנ
 -ַאב וצ עירָאעט לקיטש ַא ןבָאה קידנעטש ןזומ ןשטנעמ יו ױזַא

 יָאװער-ײטנַא ערעזדנוא ןבָאה ,ןעגנומיטש ןוא םישעמ ערעייז ןקיטכער

 ןוֿפ רענייא .עירָאעט ערענָאיצולָאװער-ײטנַא ןא ןֿפַאשעג ןרענַאיצול

 ליוו ךיא :ױזַא רעֿפעגמוא שיטַאבעלאב טקירדעגסיוא סע טָאה ייז

 רימ .ןדייל ןוא סעֿפָארטסַאטַאק ןוֿפ געוו ןייק טינ ףרַאד ןוא טינ

 .טײקטַאז ךרוד רָאנ ,רעגנוה ךרוד טינ םזילַאיצָאס םוצ ןעמוק ןלעוו

 ,רעסעב ןוא רעסעב ןרעוו ןסַאמ יד ןוֿפ עגַאל יד טעוװ זייווכעלסיב

 סָאד ?ןןרעיודעג גנַאל וצ טעוװ סע .טוג ןצנַאגניא ןרעוו טעװ יז זיב

 ןיא ביוא ןוא .םזילַאיצָאס ןטימ טינ ךיז לייא ךיא .טינ ךימ טרעמיק

 -ַאטיּפַאק ַא ןיא ןוא רעטעברַא יד ןרעגנוה דנַאל ןשיטסילַאיצַאס ַא

 יֿפַאק ַא ןיא ןבעל רעסעב ךיא ליוװ -- טאז ייז ןענייז דנַאל ןשיטסיל

 ,ןדייל טימ ןדנוברַאֿפ זיא םזילַאיצַאס רעד ביוא ןוא .דנַאל ןשיטסילַאט

 .טינ םזילַאיצָאס ןייק רָאג ךיא ליוו

 ;ךֿאֿפנייא ױזַא טינ ןדער עיצולָאװער-ײטנַא ןוֿפ ןטסיצילבוּפ יד

 עיצולָאװער א :ןגָאז ייז .רעטריצילּפמָאק זיא גנַאגױעקנַאדעג רעייז

 ןרעלק רימ ןלָאז סָאװרַאֿפ .עֿפַארטסַאטַאק א ,גנורּפש ַא ךָאד זיא סָאד

 רוטַאנ רעד ןיא תעב ,טֿפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא םעד ןגעוו

 רעשיטַאמעטסיס רעמַאזגנַאל ןוֿפ ,עיצולָאװע ןוֿפ גנַאל ןיוש רימ ןטלַאה

 ןוא ןשינערעקרעביא ץווָאטּפַאר ,עקילָאמנייא ןוֿפ טינ ,גנולקיװטנַא

 ףיוא טכער סָאד ּפָא ןענעקייל ןוא רעטייוו ןעייג ייז .סעֿפַארטסַאטַאק

 ןדנעװנַא ןוֿפ געוו ַא ךָאד זיא ,ייז ןגָאז ,עיצולָאװער .עיצולָאװער

 ,םזיטָאּפסעד ָאד ךָאנ זיא סע ואוו רעדנעל יד ןיא .טֿפַארק עשיזיֿפ

 -- ףמַאק ןלַאגעל ,ןעײרֿפ ןוֿפ טייקכעלגעמ ןייק ָאטינ זיא סע ןוא

 -ָאוער ףיוא טכער ַא גנורעקלעֿפַאב עטקירדרעטנוא יד טָאה ןטרָאד

 ןוֿפ טײהײרֿפ ןַארַאֿפ זיא סע ואוו ,רעבָא רעדנעל ענעי ןיא .עיצול

 ַאב טרעוװו ץלַא ואוו ,ןעגנולמַאזרֿאֿפ ,ןענײארַאֿפ ,עסערּפ ,טרָאװ

 ירַאּפ ןיא גנומיטשּפָא רעײרֿפ ךרוד ןוא ןלַאװ עײרֿפ ךרוד טמיטש

 ַא ןכַאמ ןטרָאד -- קלָאֿפ ןוֿפ טייהרעמ רעד ךרוד ,ללּכה ,טנעמַאל

 ;ץעזעג ןוֿפ הכולמ רעד ןיא דלַאװג ןדנעװנָא טסייה עיצולָאװער
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 -רַאֿפ טֿפַארק רעשיזיֿפ ןוֿפ ףליה רעד טימ לָאז טייהרעדנימ ַא טסייה
 ןייק רענייק טָאה םעד ףיוא -- טייחרעמ רעד ןוֿפ טרָא םעד ןעמענ
 עיצולָאװער עשיטילָאּפ ַא זַא ,סיוא טמוק ןֿפוא אזא ףיוא .טינ טכער
 ןשיטַארקַאמעד 8 ןיא .טינ עיצולָאװער עלַאיצַאס 8 ,ךעלצעזעג זיא
 ןוא ןעמ ןָאק ןטרָאד .ךעלצעזעג טינ ללכב עיצולָאװער א זיא דנַאל
 ןלַאגעל ןֿפױא רָאנ ןעגנורעדנע עקיטיונ עלַא ןגָאלשרעד ךיז זומ'מ
 .גנובעגצעזעג רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא ןלַאװ ןוֿפ געוו

 ןגרָאמ ףיוא זַא ,טרעלקעג ןעמ טָאה לָאמַא :ייז ןגָאז ךָאנ ןוא
 ןעלצרָאװסױא ּפַאלק ןייא טימ ןענעק ןעמ טעוװ עיצולָאװער רעד ךָאנ
 -עג עשיטסילַאיצָאס ַא ןעױבֿפױא םָאטּפַאר ןוא גנונעדרָא עטלא יד
 טדער סע יוװ ,ךיז טוט ךיג ױזַא טינ זַא ,רימ ןסייוו טנייה .טֿפַאשלעז

 ַא ןבױהנַָא טשרע ךיז טעוװ עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ךָאנ .ךיז
 ןענעק טינ ןעמ טעוװ עטלַא סָאד .גנַאגרעביא ןוֿפ סעצָארּפ רעגנַאל
 ןענעק ןעמ טעוו עיינ סָאד ןוא ,ןֿפרַאוװּפָארַא ןצנַאגניא לָאמנייא טימ
 טֿפרַאד סָאװ וצ ,ױזַא ביוא טנייה .הגרדהב ,זייווכעלסיב רָאנ ןעיוב
 ןקיבלעז םעד ךָאד ןעק'מ ?ץעיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןצנַאגניא ריא
 ,גנורּפש 8 ןָא ,שיטַאמעטסיס ,טירט עמַאזגנַאל טימ ןייגרעבירא געוו

 ןליֿפ טינ ןיילַא ןלָאז רימ זַא ױזַא ,שינערעקרעביא עגנולצנולּפ 8 ןָא

 .םזילַאיצָאס ןיא ןסקַאװנײרַא תומוהמ ןָא זייווכעלסיב ןלעוו רימ יו
 לֿפיװ ,ןרָאלראֿפ ןעייג סנבעל לֿפיװ .רעייט ךָאד טסָאק עיצולָאוװער א
 ,קלָאֿפ ט ןעוו .תוקחד ןוא רעגנוה ןוֿפ םירוסי יד ןוא !ןכָארבעג ןרעוו
 יו ,סױארָאֿפ ןעזעג רָאלק טלָאװ ,עיצולָאװער 8 ןכַאמ טייג סָאװ
 -עג סע טלָאװ ,ןלָאצַאב וצ רַאֿפרעד ןעמוקסיוא םיא טעוװ סע רעייט
 טינ ץיצולָאװער ןייק טלָאװ ןוא םייה רעד ןיא קיאור ןציז ןבילב
 ךיז לָאז עיצולָאװער עדעי זַא ,ןטראוורעד ןעק'מ זַא ,טרֿפב .טכַאמעג
 טגנערב ץיצולָאװער יד סָאװ ,ץלַא טינ .עיצקַאער 8 טימ ןקידנע
 יד תעב ,ךָאנרעד ףיוא רעביא טביילב ,טנעמָאמ ןטסכעה ריא ןיא
 טָאה ,רעביא ָאי טביילב סע סָאװ סָאד ןוא ;ּפָארא טלַאֿפ עילאווכ
 -נָא סָאװ וצ טנייה .ךיוא עיצולָאװער 8 ןָא ןכיירגרעד טנעקעג ןעמ
 -רעד ליצ ןקיבלעז םעד ןעק'מ ןעוו ,לטימ ןלוֿפנייּפ ןרעייט אזא ןדנעוו
 .ץיטארקָאמעד ןוֿפ געוו ןכעלדירֿפ ןֿפױא רעקיליב ךס א ןכיירג

 .םעד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ךיז ןוואורּפ רימָאל
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 -קיוטנַא ןוֿפ סעצַארּפ רעמַאזגנַאל 8 ,עיצולָאװער ןוא עיצולַאװע
 ןיא .עֿפָארטסַאטַאק ַא ,שינערעקרעביא עקידגנולצולּפ א רעדָא גנול
 טֿפַאשלעזענ רעד ןיא ,עטשרע סָאד טשרעה ,ןעמ טגָאז ,רוטַאנ רעד
 ...עטצעל סָאד ןביילקסיוא טינ ךיוא ןעמ ןַאק
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 עדייב טלעטש'מ סָאװ ,םעד ןיא ָאד טיײיטשַאב תועטיטנורג רעד
 ןענייז ןתמא רעד ןיא תעב ,רערעדנַא רעד ןגעק ענייא קעווֿא ןגעוו
 סָאװ ,סנױזַא סעּפע טינ ןענייז סעֿפָארטסַאטַאק יד ;ןדנוברַאֿפ ייז
 ןטַאטלוזער ןענייז ייז רָאנ ,ץיצולָאװע ןוֿפ געו םעד סיוא טסילש
 טשרעה רוטַאנ רעד ןיא .געוו ריא ףיוא ןּפַאטע ,עיצולָאװע רעד ןוֿפ
 ןענייז ואוו ןוא ...גנולקיװטנַא עשיטַאמעטסיפ ץעמַאזגנַאל 8 זיולב
 ?ןשינרעטיצ-:דרע יד ןענייז ואוו ?ןענַאקלואוו ןוֿפ ןכורבסיוא יד

 .ןענעקײלּפָא טינ ךיז ןזָאל ייז ;טינ ךָאד ןעמ ןָאק ייז ןענעקיײלּפָא
 וצ ךורּפשרעדיװ רעֿפרַאש ַא ,הריּתס 8 ןענייז ייז זַא ,סע טסייה
 -ץעטניא עריא ךיז טָאה רוטַאנ יד רעדָא ?ץעיצולָאװע ןוֿפ עירָאעט רעד
 -רעטיצ-דרע סיוא ןטכַארט ןוא ןָאט וצ סָאװ טינ ןבָאה סָאװ ,ןטנעגיל
 טמוק שינרעטיצ-דרע ןייק : ױזַא השעמ יד זיא ןתמא רעד ןיא ? ןשינ
 תוביס ךס ַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא יז ; טיוה רעלעה ןוֿפ גנולצולּפ טינ
 ןּפָארט .ןבילקעגנָא זייווכעלסיב טייצ רערעגנעל ַא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ
 עכלעוו ,עיגרענע דרע רעד ןיא קינייװעניא ךיז טביילק ןּפָארט רַאֿפ
 -רעביא טרעוו סָאמ יד ןעוו ןוא ;גנַאגסױרַא ןעיײרֿפ ןייק טינ טָאה
 ידַאר טייב עכלעוו ,עֿפָארטסַאטַאק ַא טמוק ,ףיוא סע טסייר ,טליֿפ
 ךיז טביוה סײרֿפױא םעד ךָאנ .דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעבױא םעד לַאק
 ייב ןיוש רעבָא ,גנולקיװטנַא ןוֿפ סעצָארּפ רעמַאזגנַאל רעיינ 8 ןַא
 רעד .ןֿפַאשעג טָאה סײרֿפױא רעד עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב ץעיינ יד
 םעיינ ַא וצ טייצ רעד טימ טגנערב סעצָארּפ רעמאזגנאל רעיינ
 ןצנַאגניא טעוװ דרע יד זיב ,ןעיצ סע ךיז טעוװ ױזַא ןוא .סײרֿפױא
 טגָארט סָאװ ,םלוע תיב ןייק ןרעוו טינ טעוװ יז זיב ,ןרעוו טליקענּפָא טינ
 -רעסיוא רָאנ ןקריוו ןלעוו ריא ףיוא ןוא ,םיור-טלעוו ןיא םורַא ךיז
 ,טבעל דרע יד ןמז לּכ .עכעלרעניא ענעגייא עריא טינ ,תוחוּכ עכעל
 ריא ןוֿפ טייק רעד ןיא גניר רעקיטיונ 8 סעֿפָארטסַאטַאק יד ןענייז
 עֿפָארטסַאטַאק רעד וצ ןעגנערב סָאװ ,תוחוּכ יד ןעוו ןוא .עיצולָאוװע
 -טסואווַאב ןקידעבעל טימ ןעקנַאשַאב ןעוועג ןטלָאװ ,רומאנ רעד ןיא
 יו ,טליֿפעג שינרעטיצ-דרע ןַא רַאֿפ ייז ןטלָאװ ,ןשטנעמ יוװ ,ןייז
 ,רעדיוו ,גנולקיװטנַא רעמַאזגנַאל ןוֿפ טייצ רעד ןיא ; ןרענָאיצולָאװער
 ןלָאז ייז ןעוו ,שינרעטיצ דרע ןייק ןֿפורסױרַא טנעקעג טינ ייז ןטלָאװ
 : ךיוא טלָאװעג טינ טלָאמעד אמּתסמ סע ןטלָאװ ייז ןוא ;ןלעוו וליֿפַא
 עיצולָאװע יד .סעֿפָארטסַאטַאק ןגעק ןעוועג ללכב טלָאמעד ןטלָאװ ייז
 עכעלדײמרַאֿפמוא יד טֿפַאש ,עֿפָארטסַאטַאק רעד רַאֿפ ןטֿפערק טֿפַאש
 -סגנַאגױא ןא זיא רעדיוו עֿפַארטסַאטַאק יד .ריא רַאֿפ טייקידנעווטיונ
 .עיצולָאװע ןוֿפ סעצַארּפ םעיינ א רַאֿפ טקנוּפ

 -שטנעמ רעד ןיא עיצולָאװער ןוא עיצולָאװע טימ זיא ױזַא טקנוּפ
 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנאג םעד ךרוד .טֿפַאשלעזעג רעכעל
 ןרעוו ייז ; תוחוּכ עקידנֿפַאשילָאמַא יד טרעטלערַאֿפ ןרעוו עיצולָאװע
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 -ָאווע יד ןעטנעּפ ייז .גנולקיווטנַא רעקידרעטייוו רעד רַאֿפ רעטש ַא

 ןעיירֿפ 8 ךיז רַאֿפ ןכַאמ וצ ידּכ ,ןרעוו רוטּפ יז ןוֿפ זומ יז ןוא ,עיצול
 ןפרַאד עכלעוו ,תוחוּכ עגנוי עיינ טֿפַאש ץיצולָאװע עקיבלעז יד .געוו
 לייוו ,טינ סע ןענעק ייז ןוא עטבעלענּפָא ןוא עטלַא יד ןטײברַאֿפ
 תוחוּכ ץגנוי ץיינ יד ; טרָא םעד ןעמענרַאֿפ ,סקואוו רעייז ןרעטש ענעי
 ןמז לּכ ,ןטייקכעלגעמ עדנֿפַאש ערעייז ןעלקיװרעדנַאנַאֿפ טינ ןענעק
 -עגוצ זיא סָאװ ,גרַאװטלַא ץלױֿפ סָאד טמױרענּפָא טינ ןבָאה ייז
 .טרָא םענעסעזעגנייא ןעמעראװ םעד ןזָאלרַאֿפ טינ ליוו ןוא טּפעלק
 .טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד םירוסי עכעלקערש טֿפַאשרַאֿפ סָאד
 טנעקעג טָאה טציא לייוו ,תורצ עטלַא יד רעכעלנייּפ טליֿפרעד'מ
 ,עקידעבעל יד ןטלַאהרַאֿפ טינ ןלָאז עטיוט יד ןעוו ,רעסעב ןרעוו

 -רעד טדייל'מ .תורצ עיינ טגנערב גנולקיווטנַא ענעטלַאהרַאֿפ יד ןוא
 סָאד סָאװ ,ןוֿפרעד טדייל'מ ;קעװַא טינ ליוו עטלַא סָאד סָאװ ,ןוֿפ
 עיצולָאװע עקיבלעז יד טלמַאז ןֿפוא ַאזַא ףיוא .ןעמוק טינ ןַאק עיינ
 ךיז טלמַאז סע ;טסעטָארּפ ,ןרָאצ ,טײקנדירֿפוצמוא ןָא זייווכעלסיב
 תוחוּכ עטבעלעגּפָא יד לייוו ,געווסיוא ןייק טינ טניֿפעג סָאװ ,עיגרענע
 -נעמַאזוצ רעֿפרַאש א ןעמוקרָאֿפ זומ ;סענַאּפַאלק ץלא ןּפָאטשרַאֿפ

 רעד ןיא .עיצולָאװער ַא ,סײרֿפױא ןַא ,םעיינ ןוא ןטלַא ןשיווצ סיוטש

 טגנערב'מ ץיגרענע רעמ סָאװ זַא ,ךיז טכוד ץיצולָאוװער ַא ןוֿפ טייצ

 ןָאק'מ ןוא טירט-ןליימ טלעטשי'מ .ןָא טסקַאװ עיגרענע רעמ ץלַא ,סיוא

 ַאזַא טלעוו רעד ףיוא ןענַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינרָאג ךיז

 ןצרוק 8 ןיא טרעוו ָאד ; תועט ַא רעבָא זיא סָאד .טייקדימ יוװ ,ךַאז

 ןרָאװעג ןבילקעגנָא זיא סָאװ ,עיגרענע ענעי ןדָאלעגסױא דָאירעּפ

 ,דימ טרעוו'מ ןוא .םיוא ךיז יז טּפעש ףוס לּכ ףוס .ןרָאי עגנַאל ןיא

 -עניא יד ןָא ךיז טביוה סע .עיטַאּפַא ןיא ןיירַא טלַאֿפ'מ ; רעווש

 ךעלדעש רעקינייוו טינ זיא עכלעוו ,עיצולָאװער-רטנַאק עטסקינייוו

 עטבעלעגּפָא יד בױא .עכעלרעסיוא יד יו ,רעכעלדעש ךַאנ ןוא

 ןקרַאטש ַא ןָא טציא ייז ןביוה ,ןגָאלשעצ ןצנַאג ןיא טינ ןענייז תוחוּכ

 טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,םעד ןוֿפ ךס ַא ּפָא ןעמענ ןוא סיוטשקירוצ

 זַא ,סיורג ױזַא זיא ןטלַא םנוֿפ קורד רעד זַא טֿפערט סע .ןבעגעג

 -ניא ןענייז תוחוּכ עיינ יד רעדייא ,רעירֿפ רָאֿפ טמוק סײרֿפױא רעד

 ןגָאמרַאֿפ סײרֿפױא ןוֿפ טנעמָאמ ןיא זַא ,טֿפערט סע .ףייר ןצנַאג

 זַא ,טײקטרַאּפשעגניײא ןוֿפ טעּפמיא ליֿפ ױזַא תוחוּכ עטלַא יד ךָאנ

 טרעוו עיצולָאװער יד .ןכערב וצ רעווש ייז זיא סײרֿפױא ןייא ןיא

 ןזומ .עבַאגֿפױא ריא טריֿפענסױא טָאה יז רעדייא ךָאנ טּפעשעגסיױא

 -ריק טימ ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא סעיצולָאװער עכעלטע ןעמוק

 .תוקסֿפה ערעגנעל רעדָא ערעצ

 ,טציא טגָאמרַאֿפ ךײרקנַארֿפ סָאוװ ,גנונעדרָא ןעשיטַארקַאמעד יד !

 לָאװער עשיטילָאּפ עייר רעצנַאג ַא ךרוד .ןרָאװעג טכיירגרעד זיא
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 ןסניוועג עלַא זַא ,ךיז טכוד ,עיצולַאװער-רטנַאק ַא טמוק סע תעב .סעיצ
 ןוֿפ טעּפמיא רעד זַא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ ןענייז עיצולָאװער רעד ןוֿפ
 -ָאווער רעד רַאֿפ רעדייא ,רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג זיא עיצקאער רעד
 יז זיא ,סיוטשקירוצ ריא ןָא טביוה עיצקאער יד תעב םערָאװ .עיצול
 רעבָא ןתמא רעד ןיא .המקנ טימ לוֿפ ןוא ןסיברַאֿפ רעיוהעגמוא
 י"סגנַאגסױא ןא טֿפַאש ,ןגעװ ערעײרֿפ עיינ עיצולָאװער עדעי טֿפַאש
 יַאזגנַאל ןוֿפ סעצָארּפ ןרעגנעל רעדָא ןרעצריק םעיינ א רַאֿפ טקנוּפ
 -נעק סע טרעוו ,דלַאב סױרַא טינ סע טעז'מ ביוא .גנולקיווטנא רעמ
 טרעוװ עיצקַאער רעד ןוֿפ סיוטשקירוצ רעד תעב ,רעטעּפש קיט
 עכעלריטַאנ ענייז ןיא ןיירַא טייג םָארטש רעד ןוא ,טכַאװשעגּפָא
 יד סָאװ ,ץלַא קירוצ ןעמענ טינ עיצקַאער יד ןָאק לָאמנייק .ןצענערג
 ןביױהוצנָא ףיוא רעביא גונעג טביילב סע .ןבעגעג טָאה עיצולַאוװער
 רעשיזיוצנַארֿפ רעסיורג רעד ךָאנ .עיצולָאװע ןוֿפ ּפַאטע םעיינ ַא
 ןָאעלָאּפַאנ ןוֿפ הלשממ עשיטָאּפסעד יד ןעמוקעג זיא עיצולַאװער
 -םוא רעבָא .ןענָאברוב יד ןוֿפ עיצַארוװַאטסער יד ךָאנרעד ,טרַאּפַאנָאב
 רעױוּפ םייב ןעמענּפָא ,םיצירּפ יד ןוֿפ סעיגעליווװירּפ עלַאדָאעֿפ יד ןרעק
 עטלא יד ןוא ןכעצ יד יינ סָאד ןוֿפ ןריֿפניײא ,טײהײרֿפ ןוא דרע יד
 טינ טָאה סָאד -- טֿפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפאק רעד רַאֿפ סעטנעּפ
 ןוֿפ ןעיימרא יד ןעוו ןוא .ןענָאברוב ענייק ,ןָאעלָאּפַאנ ןייק טנעקעג
 ןֿפױא טצעזעגקעווַא דלַאװג טימ ןבָאה סעיכראנַאמ עשיאעּפָאריײא יד
 טינ ךיז ייז ןבָאה ,עיטסאניד עשינָאברוב יד ןָארט ןשיזױצנַארֿפ
 טכַאמ עטצענערגַאבמוא יד ןטנצכַא םעד גיוודול ןבעג וצ טגעוורעד
 ,עלַא ךָאנ ייז ןבָאה םייה רעד ןיא ךיז ייב םגה ;סעדייז ענייז ןוֿפ
 ןבָאה ןוא םזיטולָאסבַא םעד טיהעגּפָא גנערטש ,דנַאלגנע רעסיוא
 עשיסור עטשרע יד .רעיײֿפ רַאֿפ יו עיצוטיטסנָאק רַאֿפ טַאהעג ארומ
 ךָאד ןוא ;עיצקאער סניּפילָאטס טימ טקידנעעג ךיז טָאה עיצולָאװער
 -טיטסנָאק עסיוועג 8 ,ןטייהיירֿפ עסיוועג ןעמוקאב דנַאלסור טָאה
 טנָאקעג טינ ןליוו ןטסקרַאטש ןייז ייב טָאה םזירַאצ רעד עכלעוו ,עיצ

 .קירוצ ןעמענּפָא

 יד זיא סָאד רעבָא ,סיוועג ...תיב ףלַא זיא סָאד ,טלַא זיא סָאד
 טיירטש םעד ןיא ןרעוו טעדנעוװעגנָא זומ סָאװ ,עדָאטעמ עקיצנייא
 "ירק ערענָאיצולָאװע יד ןוא רעגנירּפש ערענָאיצולָאװער יד ןשיווצ
 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב ןייק טיירגעגוצ טינ טָאה עיצולָאוװע יד ביוא .רעכ

 -סױרַא טינ ןעלטימ עכעלטסניק ענייק טימ יז ןעמ טעוו ,עיצולָאװער א

 -נזַארֿפ טימ טינ יאדווא ןוא רָארעט טימ טינ ,ןשטוּפ טימ טינ .ןֿפור

 ,ךיז טכַאמ עיצולָאװער א :תמא רעטלא רעד זיא סָאד .יירעסיש

 רעד ןוֿפ .רעגנירּפש יד ןעקנעדעג ןזומ סָאד .טינ יז ןעמ ןָאק ןכַאמ

 םיוא טסילש ץיצולָאװע זַא ,קיטכיר טינ םיואכרוד זיא ,טייז רעדנַא

 עכלעוו ,טייהקנארק עקילעֿפוצ ַא זיא עיצולָאװער ַא זַא ,סעיצולַאװער
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 ריא תעב ןוא ,סױרַא יז טֿפור ןיילא ץיצולָאװע יד .ןדיימסיוא ןָאק'מ
 טימ .ערה ןיע ןא יו ,ןכערּפשּפָא טינ יז ריא טנָאק ,טגָאלש העש
 לדנעּפש ןייק טימ .םערוטש םעד ןלעטשּפָא טינ ריא טעוװ ךורּפש ןייק
 -ץמשץעצ ,ןֿפרַאװּפָא טעװ רע .גנַאגיזייא םעד ןטלַאהּפָא טינ ריא טעוו
 .רעכירק יד ןסעגרַאֿפ טינ ןרָאט סָאד .געוו ןייז ןייג ןוא ןרעט

9 

 ןעניז ןייק עזַארֿפ עקיזָאד יד טָאה ללכב .עיצולָאװער ףיוא טכער
 ןרעסעב 8 ךיז רַאֿפ ןֿפַאש וצ טכער ץלוֿפ טָאה טייהשטנעמ יד .טינ
 יד ןכערב וצ םענעדנובעג םעד ןטָאברַאֿפ טינ ןָאק קיטע ןייק .ןבעל
 -ץרָאעט עשיטסילַאיצָאס יד ןבורּפ סעיצולָאװער עשיטילָאּפ .ןטייק
 ץעשיזיוצנַארֿפ עסיורג יד .ןטָאברַאֿפ טינ וליֿפַא ןכירק ןוֿפ רעקיט

 ....ןעוועג ןיוש זיא יז לייוו רשֿפא) ייז ןקיטכעראב עיצולַאװער
 ןייק ואוו ,ןטרָאד לייוו ,רשּכ זיא ,ייז ןגָאז ,עיצולָאװער עשיטילָאּפ א
 ,דלַאוװג יו ,געוװ רעדנַא ןייק ןבעגעג טינ זיא ,ָאטינ זיא עיטַארקָאמעד
 ןכרוד ןכיירגרעד ץלַא ןעמ ןָאק רעבָא הכולמ רעשיטַארקַָאמעד 8 ןיא
 -ָארּפ רעכעלדירֿפ ןוֿפ געוו ןכרוד ,טייהרעמ רעד ךרוד ,טנעמַאלרַאּפ
 -טימ-דלַאװג ןָא ןעמוקסיוא ןעק'מ ואוו ;ץיצַאזינַאגרָא ןוא עדנַאגַאּפ
 .טינ עיצולָאװער ףיוא טכער ןייק רימ ןבָאה ןטרָאד ,ןעל

 ריא ןיא וליֿפַא ,עיטַארקָאמץד ןוֿפ רעגנעהנָא רעסיורג א ןיב ךיא
 ןָאק ץלא טינ זַא ,סייוו ךיא רעבָא .םרָאֿפ רעטצענערגאב רעקיטציא
 ױזַא סיוא סע טמוק ץירָאעט ןיא .ןכיירגרעד עיטַארקָאמעד ךרוד ןעמ
 ןוא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טייהרעמ ַא ןעמוקַאב ןטסילַאיצָאס יד : טכייל
 ןביוה ןוא םוטנגײא-טַאווירּפ ןֿפַאשוצּפָא וצ ךיילג ייז ןטערט טלָאמעד
 טייהרעדנימ עזַאושזרוב יד .גנונעדרָא עשיטסילַאיצַאס 8 ןעיוב ןָא
 ןחלוש םעד טיול טייהרעמ רעשיטסילַאיצָאס רעד רעטנוא ךיז טיג
 ןוֿפ ּפָא ךיז יז טגָאז דנַאטשרעדיװ ַא ןָא ןוא ,עיטַארקַאמעד ןוֿפ ךורע
 ךיז טָאה ןתמא רעד ןיא .סעיגעליווירּפ עריא ןוֿפ ןוא םוטנגייא ריא
 עיטַארקָאמעד יד לָאז טייוו ױזַא זַא ,טנרָאזרַאֿפ טוג עיזַאושזרוב יד
 עקידנעטשלוֿפ ןייק סָאװ ,ןוֿפרעד ןדער טינ ןיוש .ןייג ןענעק טינ
 םינ יז ןענעק רימ ןוא טינ ץעגרע ןיא ךָאנ רימ ןבָאה עיטַארקַאמעד
 ןוֿפ עטסָאבעלַאב עשימָאנָאקע יד זיא עיזַאושזרוב יד ןמז לּכ ,ןבָאה
 ןוֿפ טייהרעמ יד זַא ,טֿפָא רעייז טֿפערט דנאלגנע ןיא וליֿפַא .דנַאל
 -ַאלרַאּפ ןיא טייהרעמ רעד טימ טינ ךיז טקעד גנורעקלעֿפַאב רעד
 ,דנַאלגנע רעביא טציא טשרעה עכלעוו ,גנוריגער סניודלַאב .טנעמ
 טינ ןעמיטש ןוֿפ טייהרעמ עטולָאסב8 ןייק ןלַאװ עטצעל יד ייב טָאה
 ןבָאה ןעמַאזוצ ײטרַאּפ-רעטעברא רעד טימ ןלַארעביל יד .ןעמוקַאב
 רעבָא .ןײלַא ײטרַאּפ עוויטַאװרעסנַאק יד יוװ ,ןעמיטש רעמ ןעמוקַאב
 -ַאב עטצעל יד טָאה ,טייהרעמ רעוויטַאלער ןוֿפ םעטסיס רעד בילוצ
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 -סיזקע דנַאלגנע ןיא ןוא .ייווצ עטשרע יד יו ןטאטוּפעד רעמ ןעמוק
 טינ קלָאֿפ ןוֿפ ןענייז סָאװ ,ןדרָאל ןוֿפ עטַאלַאּפ 8 ךָאנ ךָאד טריט
 דנורג ןֿפױא גנובעגצעזעג ןוֿפ טכער סָאד ןבָאה ןוא ןבילקעגסיוא
 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב יוװ ױזַא ןענייז ןדרָאל יד טָא .סוחי ןכיוה רעייז ןוֿפ
 'רעטשרעטנוא רעד ןוֿפ טעברַא-םרָאֿפער יד ןעטנעּפ ןלָאז ייז ,ףיורעד
 יד ןענייז עקירעמא ןיא .קלָאֿפ ןוֿפ ןבילקעגסיוא זיא סָאװ ,עטַאלַאּפ
 ןיא .ןלאווךיטש ,עלענַָאיצרָאּפָארּפ ןייק טינ ,עוויטַאלער ךיוא ןלַאוװ
 -נָאק ןרַאֿפ טינ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןרָאטסינימ יד ןענייז עקירעמַא
 ןגײלוצֿפױרַא טכער טָאה רעכלעוו ,טנעדיזערּפ םעד רַאֿפ רָאנ ,סערג

 רעמ ללכב טגָאמרַאֿפ רע ןוא ןצעזעג ענעמונעגנָא ןיוש ףיוא ָאטעװ 8
 דנַאלשטייד ןיא טגָאמרַאֿפ טָאה רעטצעל רעד םלעהליוו יוװ ,טכַאמ
 יד ןוֿפ טכַאמעג עקירעמא ןיא ןרעוו ןלַאװ יד .עיצולָאװער רעד רַאֿפ
 -סיוא ןָאק סָאװ ,ײטרַאּפ יד ןוא ,ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב עסיורג ייווצ
 יד טָאה םעד ץוח .גיז ןטימ רערעכיז זיא ענעי ,סקעשט רעמ ןבעג

 -רעזייא ןַא ןטימ טגרָאזרַאֿפ רעירֿפַא ךיז עיצוטיטסנַאק רענַאקירעמַא
 ןצעזעג :ןכערבוצכרוד טכייל טינ רָאג זיא סע עכלעוו ,טנַאװ רענ
 -לעזַא רעדָא ,לַאטיּפַאק ןוֿפ ןסערעטניא יד ןָא קרַאטש וצ ןריר עכלעוו
 ,םומנגײא-טַאווירּפ ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד ןָא זיא טינ לפיוו ןריר סָאװ ,עכ
 רעטשרעביוא רעד טמוק ,ןעמעננָא וליֿפַא ייז לָאז סערגנָאק רעד ןעוו
 רע ;ּפָא ייז טֿפַאש רע ןוא ,טרוָאק םירּפוס רעד ,דנַאל ןוֿפ טכירעג
 יד ןגעק ןענייז ייז לייוו ,ךעלצעזעג טינ ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד
 .עיצוטיטסנַאק רעד ןוֿפ ןּפיצנירּפ טנורג

 ױזַא רָאנ עיטַארקָאמעד רעד ןָא עיזאושזרוב יד ךיז טלַאה ללכב
 עניילק .הלשממ ריא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד ןָא טינ טריר יז יוװ ,גנַאל
 יז טביולרעד סָאד ,טֿפַאשרעה ריא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןעמרָאֿפער
 ןטלאהוצנייא ידּכ ,סעּפע ןבעגוצּפָא קיליװ זיא יז .עיטַארקַאמעד רעד
 ןריֿפכרוד ןריבורּפ טנעמַאלרַאּפ רעד לָאז רעבָא .עטסקיטכיוו סָאד
 ,םוטנגײא-טַאוװירּפ ןוֿפ דוסי םעד רַאֿפעג ןיא טלעטש סָאװ ,ץעזעג א
 ײלרעלא ךרוד יז טעוװ ,ןבעגרעטנוא טינ ךיז עיזאושזרוב יד טעוו
 ןריֿפניא ץעזעג םעד ןזָאל טינ ןעלטימ עשיראטנעמַאלראּפ-רעסױא
 -ַָאמעד עצנַאג יד לווייט םוצ ןקיש טעוװ יז ,רערעמ ךָאנ .ןבעל ןיא
 רעד זיא סָאװ ?ןבָארגַאב ןטוג טימ סע ךיז טזָאל רעוו .עיטארק
 ןֿפַאשוצּפָא עיזאושזרוב רעד ןופ גנוגנערטשנָא יד טינ ביוא ,םזישַאֿפ
 ?ךעלרעֿפעג ריא רַאֿפ ןרעוו ןָא טביוה עכלעוו ,עיטַארקַאמעד יד
 טעוװ סָאװ ,טייהרעמ רעשיטסילַאיצַָאס ַא ייב ןטלַאה טעװ סע זַא
 רָאג ץיזאושזרוב יד טעוװ ,םזילַאיצָאס ןריֿפניײא ןבױהנָא ןלעוװו תמאב
 ,ןיוש סייוו יז .ףמַאק ןָא ןבעגרעטנוא ךיז לָאז יז ,עלעמעל אזא ןייז טינ
 טינ יז ןלעוו ןסַאמ יד ביוא ןוא ,זיא רוטַאטקיד עשירעטילימ סָאװ
 .דלַאװג ריא טימ ןדניב ייז יז טעוו ,דלַאװנ רעייז טימ ןדניב
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 ,טלעטשץעגרָאֿפ ךיז טָאה סקרַאמ לרַאק ןעוו ,טייצ ַא לָאמַא ןעוועג

 ןיא טלצרַאװעגניײיא ףיט זיא עיטַארקָאמעד יד ואוו ,דנַאלגנע ןיא זַא

 ךעלגעמ זיא ,קלָאֿפ ןצנַאג םנוֿפ ןטֿפַאשניױאוועג יד ןיא ןוא תוחמ יד

 ךרוד רָאנ ,עיצולָאװער 8 ןָא ןרעוו טריֿפעגניײא לָאז םזילַאיצָאפ רעד
 .טנעמַאלרַאּפ ןיא טייהרעמ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ גנובעגצעזעג רעד
 לָאּפ 8 רעקינייוו ךס א ןעוועג דנַאלגנע ךָאנ זיא טייצ רענעי ןיא

 סע ןוא ;לשמל דנַאלשטייד רעדָא ךיײרקנַארֿפ יו ,הכולמ עשיאייצ

 תוחּפל ךיז ןעמ טָאה .ײמרַא רעקידנעטש א ןָא דנאל 8 ןעוועג זיא

 ןלעוו ןסַאלק עקידנשרעה יד ןעוו זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג שיטערָאעט

 לייוו ,ןבעגכָאנ ןזומ ייז ןלעוװו ,טייהרעדנימ רעד ןיא ןביילב ןטרָאד

 יו ייס ייז ןבָאה ךיז ןקידיײטרַאֿפ וצ סָאװ טימ ןעלטימ-טכַאמ ןייק

 .ןטיבעג קרַאטש דנַאלגנע ןיא עגַאל יד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .טינ

 -ײצילָאּפ א ןרָאװעג דנַאלגנע זיא גירק-טלעוו םנוֿפ טייצ רעד ןיא

 .ןרעוו רעדיוו עלייוו עלא סע יז ןָאק טיונ ַא ןיא ןוא הכולמ עשיא
 דנַאלגנע זא ,טינ קֿפס ןייק םענייק ייב זיא גירק-טלעוו ןכָאנ טציא

 ןָאק'מ .ײמרַא עקידנטיײידַאב א ןריזיליבָאמ ןימרעט ןצרוק 8 ןיא ןָאק

 -רילָאק זיא ,עסייוו טינ ביוא ,םעינָאלָאק יד ןוֿפ רענלעז גונעג ןגירק

 -ֿפױא ךיוא שיײלֿפ עטרילַאק ןענעק ןענַאנַאק יד ,השק-שינ ץט

 עשילגנע יד זַא ,ןזיװַאב טָאה קיירטס-לארענעג רעטצעל רעד .ןסערֿפ

 טיירג ןענייז סָאװ ,טייל עגנוי גונעג תושר ריא ןיא טָאה עיזַאושזרוב

 טייל ץגנוי ; גנונעדרָא עדנשרעה יד ןקידיײטרַאֿפ וצ תוחוּכ עלַא טימ

 -ניא רעד ןוֿפ ,עיזַאושזרוב-לטימ ןוא-סיורג רעד ןוֿפ ,לדַא ןכיוה םנוֿפ

 רעד םוא טינ ןעגנַאגעג זיא קיירטס םענײמעגלַא םעד ןיא .ץנעגילעט

 ךליק רעד ןיא ןעמרָאֿפער םוא רָאנ ,םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק

 וצ ידּכ ןָאטעג ליֿפ ױזַא ןטנעמעלע עלַא יד ןבָאה ךָאד ,עירטסודניא .

 ןעוו ,ןָאט ןיוש ייז ןלעוו סָאװ .רעטעברַא יד ןוֿפ ףמאק םעד ןכערב

 -ַארֿפ יד ןייטש טעוװ גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג רעד רַאֿפ
 רעיינ רעד ייב ,ןטייצ עקיטנייה ןיא ןוא ?ןייז טינ רעדָא ןייז :עג

 עסיורג ַאזַא טינ ןליּפש רעטעברא עטריציֿפילַאװק ןעוו ,קינכעט

 -ָאק יד ןוֿפ ןעגנערב עיזאושזרוב עשילגנע יד ןָאק ,לָאמא יו עלָאר

 -ַאב עניילק טימ רעטעברא עטרעגנוהעגסיוא ןסַאמ עסיורג סעינָאל

 יד ןצײלֿפרַאֿפ ןלעוװ ייז ןוא ,ןייזטסואווַאב ןּפַאנק א טימ ,ןשינעֿפרעד

 .טייהרעמ רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ גנוגעווַאב-רעטעברא עשילגנע

 ?עיטַארקַָאמעד טימ -- ןרעוו םעד ןגעק ךיז ריא טעוװ סָאװ טימ
 ןטסילַאטיּפאק עשילגנע יד ןענָאק ,לָאמש ןטלַאה טעװ סע זַא ןוא

 א ןטרָאד ןֿפַאש ,סעינָאלָאק יד ןיא ןלַאטיּפאק ערעייז ןריֿפסױרַא
 רעשיטסילַאיצַאס ריא טימ דנַאלגנע ןרעגנוהסיוא ןוא עירטסודניא

 .טייהרעמ
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 ןטסילַאטיּפַאק עשילגנע יד ןקערש ,סעּפע רָאנ יו ,טנייה ןיוש

 סָאװ .ךיוא טפָא סע ןעוט ייז ןוא -- לַאטיּפַאק םעד ןריֿפסױרַא טימ

 ןעמ טעוו ...הסיסג רעד רַאֿפ ןטלַאה ןלעוו ייז ןעוו ,ןייז ןיוש טעוו

 ןטלַאה טעוו'ס זַא ןוא .דלַאװג ןדנעװנָא ,ןרעטש ,ןזָאלרעד טינ ןֿפראד

 ןלעטטּפָא טינ סיוועג עיזאושזרוב יד ךיז טעװ ,ץלַא ןרילרַאֿפ םייב

 עגַארֿפ יד :טגָאזעג סלעגנע ךירדירֿפ טָאה יו .גירק-רעגריב ַא רַאֿפ

 יצ .ייז רעדָא רימ :ןסיש וצ ןבױהנָא רעירֿפ טעװ רעוו ,רָאנ זיא

 ,ליצ רעזדנוא ןכיירגרעד ןענַאק טשינ עיטַארקָאמעד ךרוד רימ ןלעוו

 ןלעװ רימ ןוא ,טייהרעמ ַא וצ ןזָאלרעד טינ וליֿפַא זדנוא טעוו'מ

 -רעמ ַא ןגָאלשרעד ךיז ןלעוו רימ רעדָא ;עיצולָאװער ַא ןכַאמ ןזומ

 ירּפ ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד ןֿפַאשּפָא עוו סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טייה

 ָאװער ַא ןכַאמ ןומ טעװ עיזַאושזרוב יד ןוא ,םוטנגייא-טאוו

 ,רָאנ זיא ץגַארֿפ יד .ייס יו ייס ןעמ טעװ ןסיש .זדנוא ןגעק עיצול

 זדנוא רַאֿפ זַא ,ןענוֿפעג טָאה סלעגנע .רעטשרע רעד ןסיש טעווװ רעוו

 טסיש, :זדנוא ןגעק ץעיצולָאװער ַא ןכַאמ ןלָאז ייז ,רעסעב ןייז טעוו

 טייג לָאמעלַא טינ רעבָא "!ַאושזרוב ןרעה עניימ ,עטשרע יד ריא

 ןזומ ןלעוװ רימ זַא ,ןייז ךעליירג ןָאק סע .ןליוו רימ יו עטכישעג יד

 ךס ַא ןוֿפ רעטעברַא יד ןענייז טציא ןיוש .ןסיש וצ עטשרע יד ןייז

 טימ ןלעוו עכלעוו ,ןּפורג-ץוש ןריזינַאגרַא וצ ןעגנואווצעג רעדנעל

 ךיז טסייר סָאװ ,םזישַאֿפ םעד ןגעק ןֿפמעק ןייג טנעה יד ןיא רעוועג

 ?ץיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ברע ןייז ןיוש טעוו סָאוװ .טכַאמ וצ טשרע

 טלָאװ'מ ןעוו .קעווצ-טסבלעז ןייק טינ זדנוא רַאֿפ זיא עיצולָאװער

 שיגָאל .ןעוועג טוג סיוועג טלָאװ ,עיצולָאװער א ןָא ןעמוקסיוא טנַאקעג

 יד טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו רעבָא .ןסָאלשעגסױא טינ געוו אזַא זיא

 ןילַא עיטַארקָאמעד ךרוד זַא ,סיוא טמוק ,ןדנעטשמוא ןוא ןעגנוגנידַאב

 ןענעכער סָאװ יד ביוא ןוא .ןכיירגרעד טינ םזילַאיצָאס ןייק רימ ןלעוו

 ,טרָא ןדעי ןוא טייצ רעדעי ןוֿפ טייקכעלגעמ ַא רַאֿפ עיצולַאװער יד

 עשיטסילַאיצָאס ערעייז ןגייל סָאװ ,יד ןענייז -- ןטסיּפָאטוא ןענייז

 ןייק טינ -- טייהרעמ עשירַאטנעמַאלרַאּפ א ףיוא זיולב ןעגנונעֿפָאה

 .ןטסיּפָאטוא ערענעלק

 טינ ןעמ טעוו ריא ךָאנ זַא דלַאביװ ,עיצולָאװער יד סָאװ וצ רעבָא

 ךָאנ זַא דלַאביװ ?ּפַאלק ןייא טימ םזילַאיצָאס םעד ןריֿפנייא ןענעק

 -עדרָא עיינ יד ןעיוב ןבױהנָא ןזומ טשרע ןעמ טעוװ עיצולָאװער רעד

 8 ןָא ,זייווטירט ןייג הליחּתכל ךָאד ןעמ ןָאק ,טירט ייב טירט ,גנונ

 -טּפַאשלעזעג ןייא ןשיווצ סָאװ ,רעבָא זיא ןוֿפרעד השעמ יד .גנורּפש

 .ןבָארג ןימ ַא ,ץענערג ַא טגיל רערעדנא רעד ןוא גנונעדרַא רעכעל

 "רעד טירט ענעטסָאמעג טימ ךייא טָאה גנולקיװטנַא ןוֿפ סעצַארּפ רעד

 רעדיוו ךיז טעװ ץענערג טייז רענעי ףיוא .ץענערג רעד זיב טריֿפ

 ןעמ זומ אֿפוג ץענערג יד ;טירט ענעטסַאמעג טימ גנַאג ַא ןבױהנָא

253 



 -ןיול ףיוא טיובעג טֿפַאשטריװ עצנַאג יד זיא טנייה .ןעגנירּפשרעבירא
 ןָא ,שיטסיוויטקעלָאק ןרעוו יז ףרַאד ןגרָאמ ;טיֿפָארּפ ןוא טעברַא
 -נירּפ רעֿפיט ַא ןגרָאמ ןטימ טנייה םעד ןשיווצ זיא .עיצַאטַאולּפסקע
 טימ עיזַאושזרוב יד רעכלעוו ייב ,ץענערג ַא ,דיישרעטנוא רעלעיּפיצ
 טעוװ טקרעמאבמוא ןוא ,ךַאו עגנערטש 8 ןטלַאה םיתרשמ רצוי עריא
 יד ךייא טעוװ גנונעדרָא ריא ןוֿפ ןעמאר יד ןיא .רעבירַא טינ יז ריא
 -ער ײלרעלַא ןריֿפניײא ןזָאל ,ןזומ סע טעװ יז םייוו יו ,עיזאושזרוב
 ,טירש א ןכַאמ ןלעוװ טעוװ ריא יו .טנייה ןֿפױא סעטַאל -- ןעמרָאֿפ
 סָאװ ,טירש ַא ,טכַאמ ריא ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד רַאֿפעג ןיא טלעטש סָאװ
 ! טלַאה :ןגָאז עיזַאושזרוב יד ךייא טעוװ ,ןגרָאמ ןיא ןריֿפרעבירַא ןָאק
 ! רעטייוו טינ ןוא רעהַא זיב ,ץענערג יד זיא ָאד

 קורד ןרעטנוא ?סעיצולָאװער עשיטילָאּפ יד טימ ןעוועג זיא יו
 ןגייל ,תוחנה ןבעג טזומעג רעשרעהטסנבלעז יד ןבָאה םיאנוש יד ןוֿפ
 ,הלשממ רעייז ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד רעבָא ;סעטַאל םעטסיס רעייז םיוא
 גנַאוצ ןָא ןוא ,טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג טסעּפ ייז ןבָאה ,רקיע םעד
 טכַאמ יד ןכערב וצ ידּכ .ןסײרסױרַא טנעקעג טינ ייז ייב סע ןעמ טָאה
 -עג ןעמ טָאה ,ןלַאדָאעֿפ יד ןוֿפ ןוא םזיטָאּפסעד ןשיטילַאּפ םעד ןוֿפ
 ,סעיצולַאװער עכעלטע וליֿפַא לָאמַא ןוא עיצולָאוװער א ןבָאה טֿפרַאד
 ,ןענעכער וצ וויאַאנ ױזַא ןייז ןעמ ןָאק יו .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא
 ךרע ןיא טינ זיא סָאװ ,םוטנגײא-טַאווירּפ םיוא טנורג ןוֿפ ןֿפַאשּפָא זַא
 גנומיטשּפָא ךרוד רָאנ ,עיצולָאװער 8 ןָא ןענעק ןעמ טעװ ,רערעווש
 ? טנעמַאלרַאּפ ןיא

 ךיוא טמוק ,טֿפַאשרעהטסבלעז יד ּפָארַא טֿפרַאוװ'מ יוו םעדכָאנ
 ןיימש ןרעוו טיובעג טשרע ךָאנ זומ יז .עיטַארקָאמעד יד ךיילג טינ
 -עג יד ןיא ןסקאװנײרַא זייווכעלסיב זומ יז ןוא ,ןסיורד ןוֿפ ןייטש רַאֿפ
 -ַארּפ רעמַאזגנַאל א זיא סָאד .טקנימסניא ןימ ַא ןרעוו ,ןטֿפַאשניואוו
 ןבױהנָא ךיז ןָאק סעצָארּפ רעקיזָאד רעד זא ,סע טסייה יצ רעבָא .סעצ
 ןריובעג טרעוו דניק א ?ןכָארבעג זיא םזיטולָאסבַא רעד רעדייא ךָאנ
 טרעוו סע זיב ,ןסקַאװ גנַאל ןרָאי ףרַאד סע .זָאלֿפליה ןוא ךַאווש ,ןיילק
 טקא םעד ןַא ןעמוקסיוא ןָאק'מ זַא ,רעבירעד סע טסייה .שטנעמ א
 לָאמ עלא רַאֿפ לָאמנייא קיטיונ טינ רָאג זיא סע זא ,ןרעוו ןריובעג ןוֿפ
 -רעטומ רעד וצ דניק סָאד וצ טדניב סָאװ ,לּפָאנ םעד ןדײנשוצּפָא
 ? בייל

 ףיוא ןָאק דניק ןייק .םיוועג ...ןדייל טֿפַאשרַאֿפ עיצולָאװער 8
 םירוסי ןַא זא ,ריא טליוו .םירוסי ןָא ןרעוו ןריובעג טינ טלעוו רעד
 ,טביולגעג ןבָאה עטלַא ערעזדנוא ?ץעיינ א טלעוו 8 ןרעוו ןריובעג לָאז
 .טלעוו רעד ףיוא תורצ עסיורג ןייז ןלעוו ,ןעמוק טעוו חישמ רעדייא זַא
 .טייצ-חישמ ןוֿפ ןעייוו יד --- חישמ לש ילבח ןֿפורעג סע ןבָאה ייז
 לחומ ןיב ךיא :טגָאזעג לָאמַא יאנּת רעקיצראהכייװ א רענייא טָאה
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 םיא ןעמ טָאה ףיורעד .ןקָאטייװ ןייק ןייז טינ ןלָאז סע יבַא ,ןחישמ
 ,ןייז יו ייס ןקָאטייוװ ןלעוװ ,טייצ יד ןעמוק טעוװ סע זא :טרעּפטנעעג
 ...ןחישמ ןָא ןקָאטייוװ רעדייא ,ןקָאטיײוװ טימ חישמ רעסעב ןיוש זיא
 .םערוטש ַא רַאֿפ יו ,דנקיטש ױזַא טֿפול יד זיא עיצולָאװער ַא רַאֿפ
 ,גנַאג ןייז ןיא ןטלאהעגּפָא טרעוו סָאװ ,סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא רעד
 -עקרעביא ןא ךָאנ ןצכעל ייז זַא ,ןשטנעמ יד רַאֿפ ךעלנייּפ ױזַא זיא
 עטלַא יד .טֿפול יד ןשירֿפּפָא לָאז סע יבא ,תונברק ןטסָאק לָאז .שינער
 ,עיצולָאװער יד יו ,םירוסי רעמ ךס ַא טסָאק גנונעדרָא עטבעלעגּפָא
 ,טייצ רערעגנעל 8 ןיא ןגיוצעצ םירוסי יד ןעמוק ןטרָאד סָאװ טינ רעמ
 -ָאמ ןצרוק א ןיא טכירעגמוא ייז ןעמוק ָאד תעב ,ןָא טינ ךיז ייז ןעעז
 יד ןעגנערב רַאֿפרעד .םשור ןרעסערג א רעבירעד ןכַאמ ייז ןוא ,טנעמ
 יד ןוא ,ןקָאטייװ עיינ וצ זיולב גנונעדרָא רעטלא רעד ןוֿפ ןקָאטייװ
 ןענייז --- גנוזיילסיוא ןעגנערב ןענעק עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןקַאטייװ
 ,ךאז אזא ןארַאֿפ ךָאד זיא סע .םיוא ךיז ייז ןפיוק ,טקיטכערַאב ייז
 ןיא טירטמ ןקיצנייא ןייק םעוו ריא רעכלעוו ןָא ,ןטייוו םוצ עביל יו
 ןדנוברַאֿפ ךיוא זיא קיירטס רעדנטיײדַאב ַא וליֿפַא .ןלעטש טינ ףמַאק
 ,ןשטנעמ םענלצנייא ןרַאֿפ תונברק טימ ,טנעמָאמ ןייז רַאֿפ ןייּפ טימ
 ןיא טנייה ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ,םזילאעדיא ןגָאמרַאֿפ וצרעד זומ'מ ןוא
 עביל יד ןוא ,טנעָאנ ליצ רעד זיא קיירטס ַא ייב .ןגרָאמ ןוֿפ ןעמָאנ
 רעד טגיל עיצולָאוװער א ןיא .סיורג ױזַא ןייז טינ ָאד ףרַאד ןטייוו םוצ
 ןעד ןעמ ןָאק .רעסערג ןייז ןטייוו םוצ עביל יד זומ ,רעטייוו ךס ַא ליצ
 רָאט'מ זַא ,טלַאה רעכלעוו ,לשמל ָאץנָאיד יו קיטכיזצרוק ױזַא ןייז
 ןלעוװ סָאװ ,ןליצ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא תונברק ענייק ןעגנערב טינ ללכב
 רעריטראמ ןוא רעטיר יד ןעוו ? ןגרָאמרעביא רעדָא ,ןגרָאמ ןעמוק
 יד טלָאװ ,טנכערעגסיוא ױזַא לָאמ עלַא ןטלָאװ טייהשטנעמ רעד ןוֿפ
 יו .ןטלַאהעגּפָא טינ תונוחצנ עדנטיידַאב ןייק לָאמנייק טייהשטנעמ
 ןגיל סָאװ ,ןליצ עסיורג רַאֿפ אקוד תונברק ןשטנעמ ןעגנערב טֿפָא
 רעטנוא ןגיל סָאװ ,ןליצ עניילק יד רַאֿפ יו ,רעביל ךס 8 ,ךיוה ןוא טייוו
 .זָאנ רעייז

 זַא ,סטוג וצ סטכעלש ךרוד ןייג סָאװ וצ :ןגָאז וצ טכייל זיא סע
 ןָא טינ ךיז טדנעוו געוו רעד ...סרעסעב וצ סטוג ךרוד ןייג ןָאק'מ
 -נערב רימ טינ .טײקיזָאלטעברַא ןוא ןסיזירק ןֿפַאשַאב רימ טינ .זדנוא
 סעשטיווָאנַאװיא .טס קיניזֿפרַאש ץנַאג רשֿפא זיא סע .תורקי םעד ןעג
 עמוג א ןביילקסיוא טשרעביל קידנעטש טעוװ רעטעברַא ןא :ץזַארֿפ
 ַא טימ עגאל עטכעלש א רעדייא ,ןייזטסואווַאב ןטכעלש א טימ עגַאל
 -סיוא הרירב יד ןבָאה רָאנ לָאז רע ןעוו -- סיוועג .ןייזטסואוואב ןטוג
 .םיא ייב קידנגערֿפ טינ טמוק עגַאל עטכעלש יד רעבָא .ןביילקוצ
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ךעלדײמרַאֿפמוא טייצ וצ טייצ ןוֿפ זיא יז

 סָאװ ,הדירי עשימַאנָאקע יד ןֿפַאשַאב ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד טינ .טלעוו
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 .רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד רעביא ןבעל רעטעברַא עשילגנע יד
 גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא יד
 רַאֿפ טצונעגסיוא רָאנ יז ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד ;ןֿפַאשעג יז ןבָאה
 טרעוו סע : געוו ןימ אזַא טוג ןעוועג טלָאװ יאדווא .עדנַאגַאּפָארּפ רעייז

 ןצנַאגניא טרעוו סע זיב ,רעסעב עלעסיבַא ךָאנ ןוא רעסעב עלעסיבא

 עלעסיבַא טרעוו סע זַא ,ױזַא טֿפָא טֿפערט רעבָא ןתמא רעד ןיא .טוג

 .רעגרע לָאמַא טימ טרעוו סע זיב ,רעסעב עלעסיבַא ךָאנ ןוא רעסעב
 .עקירעמַא ןיא סדיײרטילדָאנ עשידיא יד ןיא ץנַאל יד ,לשמל ,טמענ טָא
 ,רעסעב -- עיניל ַאזַא רעביא ןייג ןענָאק לָאז רעדנעל עלא ןיא ןעוו ןוא

 ַאזַא ואוו ,דנַאל סָאד ןעמענ ןענָאק טלָאוװ'מ ןעוו רעדָא ; טוג ,רעפעב

 -נַא ןוֿפ םע ןלײטּפָא ןוא ,טייצ רעסיוועג ַא ןיא ךיז טקרעמַאב ץיניל
 יז ןוא הדיחי תב ןייק טינ זיא עקירעמַא רעבָא ...רעדנעל ערעד
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג רעד טימ ןדנוברַאֿפ ךעלטֿפַאשטריװ זיא

 טינ ןסַאמ יד ןוֿפ עגַאל יד זיא רעדנעל ערעדנַא ןיא תעב ןוא .טלעוו

 -עמא ןיא עיניל עמעוװקַאב עטנַאמרעדנביױא יד זומ ,קידלגױֿפ ױזַא

 -נוא ןכערב זומ ןטרָאד עיניל עסואימ יד .ןכָארבעג ןייג ךיוא עקיר

 -נגרָאמ ןטימ רעכיז טינ ַאד רעטעברַא רעד זיא .ָאד עיניל ענייש רעזד

 ןוֿפ ןשטילגוצּפָארַא ךיז רַאֿפעג ןיא דנַאנַאכָאנ רע טייטש ,גָאט ןקניד

 .עיניל רעטבילַאב רעד

 טינ זיא עץיגָאלָאכיסּפ עטרעגנוהעגסיוא קרַאטש ַא זַא ,זיא תמא

 וצ ַא רעבָא ; ןייזטסואווַאב ןשיטסילַאיצָאס ןרָאלק ַא ףיוא קיאעֿפ

 -עגנוה יד .םעד ףיוא קיאעֿפ רעקינייװ ךָאנ זיא עיגָאלַאכיסּפ עטַאז

 ןוֿפ תעב ,טעּפמיא ןשיאעכיטס ךָאנ טגָאמרַאֿפ עיגָאלָאכיסּפ עקיר

 טכוז'מ ןוא ,ןזָאלעגּפָא ןוא רעווש ,טעֿפ ןעמ טרעוו טייקטאז ליֿפוצ

 טימ ןעמַאזוצ זַא ,תמא זיא סע .טרָא ןייא ףיוא ןציז וצ טשרעביל

 -ערטש יד ןסקַאװ טּפרַאדעג טָאה ,ןשינעֿפרעדַאב יד ןסקַאו טײקטַאז

 -רַאֿפ טײקטַאז יד רעבָא .רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןייג וצ גנוב

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,ךיילג רעטעברַא עלַא ףיוא טינ ךָאד ךיז טיײרּפש

 יד ןוֿפ טייקטרעגנוהעגסיוא יד טייג עטקיטֿפעשַאב יד ןוֿפ טײקטַאז

 טגיל ,לשמל ,דיירט גנידליב ןיא טײקטַאז רעד ןבענ .עזָאלסטעברַא

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא ;סדיײרט-לדָאנ יד ןיא רעדָא סרעניימ יד ייב טיונ

 -ַאטיא ,ןלױּפ ןיא טיונ עסיורג ַא טריטסיזקע עקירעמַא ןיא טײקטַאז

 -טַאז לסיב רעייז רעביא ןרעטיצ ןָא עטַאז יד ןביוה .דנַאלשטייד ,עיל

 -רוב רעד ןגעק ןֿפמעק וצ טָאטשנַא ןוא ; שיטסיאָאגע ייז ןרעוו ,טייק

 ןֿפמעק ןָא ייז ןביוה ,ןעגנורעסעברַאֿפ עקידרעטייוו רַאֿפ עיזַאושז

 ןעגנערטש ,דנַאל רעייז ןוֿפ רעטעברַא עטריציֿפילַאװק-טינ יד ןגעק

 -נעל ערעדנַא ןוֿפ רעטעברַא ןייק ןזָאלוצנירַא טינ תוחוּכ עלַא ןַא יז

 .תוֿפידר עשיטילַאּפ בילוצ ןרירגימע סָאװ ,עכלעזַא וליֿפַא ,רעד

 -עברַא רעשיאעּפָאריײא רעד : רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ךיז טגָאז
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 ןָאק סָאװ ,ןליּפשרַאֿפ טעוװ רע ביוא ; ןרעװאוצנָא סָאװ טינ טָאה רעט

 ךיא ןָאק ,ןרילרַאֿפ וצ סָאװ ָאד בָאה ךיא ? תולד ןייז -- ןרילרַאֿפ רע

 ...ןעמוקעגנָא רעווש רימ זיא סָאװ ,טײקטַאז ןיימ טימ ןריקיזיר טינ

 ןטסיירד ןדעי רַאֿפ ארומ רע טָאה ,סגָאיני-עינַאּפמָאק ןיא רע טייג

 ןוא .טרָאֿפמָאק ןקיליב ןוֿפ ץענ ןיא ןּפעלשניײירַא ךיז רע טזָאל ,טירש

 ןרילרַאֿפ וצ טימ קרַאטש טֿפָא טֿפלעה ןייזטסואווַאב רעטכעלש אזַא

 .עגַאל עטוג א

 ךרוד רעדייא ,רעמעווקַאב דנַאטשליױאוו ךרוד נעוו רעד זיא יאדווא

 -נעלמערד ןכירק : ןביילקוצסיוא ןעמוקסיוא לָאז םע ןעוו רעבָא .ןדייל

 ןדייל יד ךרוד טֿפױקעג טרעוו סָאװ ,דנַאטשלױאוו לקיטש ַא רעביא קיד

 ךרוד ןוא דנַאל םענעגייא ןיא ןסַאמ עטריציֿפילַאװק-טינ ערעסערג ןוֿפ

 ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ רעטעברַא עקירעגנוה רַאֿפ ןריט יד ןסילשרַאֿפ

 םוצ ןעמוק ןוא ןדייל ןוֿפ געוו ןצרוק ַא רעביא קיטומ ןזיײרּפש רעדַא

 "עג יו ,רָאנ .געוו ןטצעל םעד ןבילקעגסיוא רימ ןטלָאװ --- םזילַאיצַאס

 .ןביילקוצסיוא טנעה ערעזדנוא ןיא טינ ללכב םע טגיל ,טגָאז

 םזיײװַאב עקירעמַא ןוא ץילַארטסיױא ,דנַאלגנע ןוֿפ קיטקַארּפ יד

 םוצ טינ ןעמ טכיירגרעד טײקטַאז רעטריגעליווירּפ ךרוד זַא ,זדנוא

 -םיוא ךיז טײקטַאז עטריגעלױװירּפ יד טָאה דנַאלגנע ןיא .םזילַאיצַאס

 רעטעברַא יד ןזָאלעגרעביא טָאה יז ןוא ,עגַאל-רעגנוה ַא טימ ןזָאלעג

 זדנוא טביוה סָאד .טנעמָאמ ןקיטיונ םעד ןיא ףמאק םוצ טיירגעגוצ טינ

 עגַאל-רעגנוה יד ךייש זיא סָאװ .עקירעמא ךיוא ןזייוװַאב וצ ןָא טציא

 -ניֿפ יד טימ דנַאנַאכָאנ טייט'מ עכלעוו ףיוא ,דנַאלסור-ןטעוװַאס ןיא

 -םור טימ ןדירפוצ טינ ןענייז רימ זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד ,רעג

 בלַאה טרָאד טבעל רעטעברַא רעד סָאװ ,רַאֿפרעד זיולב טינ דנַאל

 ןעגנערב טעוװ רעגנוה רענעי זַא ,רעכיז ןייז לָאז ןעמ ןעוו .קירעגנוה

 טרָאװ ןייק רימ ןטלָאװ ,טײקטַאז רעקיטליגדנע וצ ןוא ,םזילַאיצַאס םוצ

 ,טגייצרעביא ףיט ןענייז רימ סָאװ ,זיא הרצ יד .טדערעגרעביא טינ

 זַא ,רעקרַאטש גָאט ןדעי טימ סע טקיטעטשַאב טייקכעלקריוו יד ןוא

 לייוו ,םזילַאיצַאס םוצ ןעגנערב טינ ןָאק ןוא טינ טעוו רעגנוה רענעי

 -עלָארּפ םנוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןוא .וצרעד ףייר טינ ךָאנ זיא דנַאלפור

 טכעלש ןטרַאד ןעמ טריֿפ ןדייל ענייז ןוֿפ זיירּפ ןרַאֿפ ןוא טַאירַאט

 .גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק א ןייא

4 

 טינ ךיז טגָאז ריא דלַאב יו :סטכער ןוֿפ זדנוא ףיוא ןעמ טיירש

 ומָאק יד יו טקנוּפ .. .ןטסינומָאק ךָאד ריא טייז ,עיצולָאוװער ןוֿפ ּפָא

 טינ טייז ריא דלַאב יוװ :ןרענָאציזַאּפָא ערעייז ףיוא ןעיירש ןטסינ

 ...םעקיוועשנעמ ךָאד ריא טייז ,זדנוא טימ טנעצָארּפ טרעדנוה
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 רעקיבלעז רעד .טנורגּפָא ןַא טגיל ןטסינומָאק יד טימ זדנוא ןשיווצ
 -ָאמעד-לאיצָאס יד טימ ןטסינוקַאב יד ןשיווצ לָאמַא סָאװ ,טנורגּפָא
 -ָאוער עלַאיצָאס א :טגָאזעג ןבָאה ןטסינוקַאב ץקילָאמַא יד .ןטַארק
 ןיא ,עיסרעּפ ןיא וליֿפַא .םוטעמוא ןוא קידנעטש ךעלגעמ זיא ץיצול
 רַאי טרעדנוה טימ ךעלגעמ ןעוועג זיא יז ;עניכ ןיא ,ןַאטסינַאגֿפַא
 ןייז רָאנ לָאז .טנייה טונימ עדעי 8 ךעלגעמ זיא יז יו טקנוּפ ,קירוצ
 -ַאס ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאברָאֿפ ערעדנוזַאב .ןליוו רערענַאיצולָאװער רעד
 ןייק ללכב ןליוו עכלעוו ,ענעי טכַארטעגסױא ןבָאה סָאד -- םזילַאיצ
 אזא ןגעק ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז ןטסיסקרַאמ יד ...טינ םזילַאיצָאס
 טריֿפעגנייא ןענעק לָאז דנַאל ַא ןיא ידּכ : טגָאזעג ןבָאה רימ .קוק ןימ
 ,ןטלַאהנייא ןטרָאד ךיז לָאז יז ןוא גנונעדרָא עשיטסילַאיצָאס ַא ןרעוו
 עסיוועג 8 קיטיונ זיא ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא ךס א קיטיונ ןענייז
 -קרַאמ עלַא קינייא ןעוועג לָאמ8א ןענייז םעד ןיא .טײקֿפײר ןוֿפ הגרדמ
 -לעוו ,סעקינדָארַאנ ערענַאיצולָאװער עשיסור יד .ךיוא ןינעל .ןטסיס
 ,ןסקרַאמ וצ יוװ ,ןענינוקַאב וצ רעטנעענ ךס ַא ןענַאטשעג ןענייז עכ
 ןוֿפ עכָאּפע יד ןעגנירּפשרעבירַא ןַאק דנַאלסור זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 -ַאטשעגּפָא םנוֿפ ןָאק ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיטָאטש ןוא םזילַאטיּפַאק
 ןוֿפ רענייא ןוא .םזילַאיצָאס םוצ רעבירא ךיילג רעױּפ םעניילק םענענ
 ןוֿפ עירָאעט עקיזָאד יד טֿפמעקַאב ןטסקרַאטש םֵא ןבָאה סָאװ ,יד
 .ןינעל ןעוועג זיא ,ןעגנירּפשרעבירא

 יד זַא ,גרובמעסקול ַאזָאר טגָאזעגכָאנ יקצָארט טָאה 1909 ןיא
 ךיז ןָאק יז ,טסייה'ס ,עטנענַאמרעּפ א ןרעוו ןָאק עיצולָאװער עשיסור
 -ַאװוער עלַאיצָאס 8 ןעמוקרעטנוא טעוװ סע זיב ,גנַאל ױזַא ןעיצרַאֿפ
 טלָאמעד ןוא ,רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק ענעטירשעגרַאֿפ יד ןיא עיצול
 ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ רעשיטילָאּפ ַא ןוֿפ -- עיצולָאװער עשיסור יד טעוו
 זַא ,ןטלאהעג טָאה רע ,םעד ןגעק ןעוועג זיא ןינעל .רעלַאיצָאס ַא ןיא
 עיצולָאװער יד ןָאק ,טבעל דנַאלסור עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד ייב
 מינ דנאלסור זיא 1917 זיב 1905 ןוֿפ .עשיטילָאּפ א רָאנ ןייז ןטרָאד
 -ץּפש טָאה ןינעל ביוא ןוא .גנולקיװטנַא ריא ןיא קעװא טייוו קרַאטש
 רעכלעוו ,גירק-טלעוו רעד טקריוועג ָאד טָאה ,גנוניימ ןייז ןטיבעג רעט
 עיזַאושזרוב יד זַא ,ןעקנעד וצ טכַאמעג ןרענָאיצולָאװער ךס ַא טָאה
 -םוא זיא רעדנעל עלעירטסודניא יד ןיא ןוא ןבעלרעביא טינ םיא טעוו
 עשיסור יד טקריוועג טָאה'ס ;עיצולָאװער עלַאיצָאס א ךעלדײמרַאֿפ
 ,םזירַאצ םעד ןזָאלבעגּפָארַא טָאה עכלעוו ,1917 ץרעמ ןוֿפ עיצולָאװער
 עשיסור יד ןוא ,טסברעה ןוֿפ טייצ ןיא םיוב ןוֿפ טַאלב עקלעוו א יו
 םידסח יד ףיוא ןרָאװעג טעװעדַאהעגסױא זיא עכלעוו ,עיזַאושזרוב
 -ןגייא ףיוא טסעֿפ ןיימש וצ ןעוועג טניואוועג טינ זיא ןוא םזירַאצ ןוֿפ
 | .ןרָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז טָאה ,סיֿפ ענ
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 ןסקרַאמ ןוֿפ ןשטילגּפָארא ךיז לָאז ןינעל זַא ,טקריוועג טָאה סָאד
 -םקע ןסיורג םעד ןכַאמ וצ ןעמענרעטנוא ךיז לָאז רע ןוא ןענינוקַאב וצ
 -ייוו שיטסילַאטיּפַאק 8 ןיא םזילַאיצָאס ןריֿפניײיא ןוואורּפ :טנעמירעּפ
 -ץגוצ ןבָאה טנָארֿפ ןֿפױא תולּפמ יד ,דנַאל ןשירעוּפ ןטלקיװטנַא קינ
 עטרעטַאמעגסיוא ןענַאילימ .טנעמירעּפסקע אזא רַאֿפ ןדָאב ַא טַײרג
 -רעד טינ ןענייז ןוא עכעלרעסיוא יד ןרָאלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס
 ,טנָארֿפ ןוֿפ ןסירעג ךיז ןבָאה ,ןילּפיצסיד עכעלרעניא ןייק וצ ןסקַאװ
 -ץג זיא רעדור םעד ייב .דרע ןוא םולש לעטש ןֿפױא ךיילג טרעדָאֿפעג
 -לץוו ןיא ,גנוריגער-עיצילאָאק ענעטלָאּפשעצ עכעלרעניא ןא ןענַאטש
 ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד טימ עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד רעכ
 גנַאל םישדח טָאה עכלעוו ,גנוריגער ַא ;ערעדנַא יד ענייא טרעטשעג
 -וצ טלָאזעג ךָאנרעד טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג ַא טיירגעג
 סָאװ :ןייז טזומעג טָאה גנוזָאל רעד תעב ,םרָאֿפער-רַארגַא יד ןטיירג
 עכלעוו ,גנוריגער ַא ; תונכה עקירעביא ןָא ,ןיוש וט -- ןָאט טסנָאק וד
 יז לייוו ,דנאלשטייד טימ םולש ןייק ןכאמ דלַאב טנַאקעג טינ טָאה
 -עג טינ טָאה יז ןמז לּכ ןוא ,עטנַאטנַא רעד טימ ןדנובעג ןעוועג זיא
 יד ןבעגוצּפָא רַאֿפעג 8 ןעוועג ריא רַאֿפ זיא ,םולש ןייק ןכַאמ טנָאק
 -ַאב םייב ןטלַאהעג טלָאװ סע רָאנ יו םערָאװ ;םירעיוּפ יד וצ דרע
 ,םירעיוּפ ןיילא ןענייז סָאװ ,ןטַאדלָאס בור סָאד טלָאװ ,דרע ןעמוק
 -רעד ךָאד ןענייז ייז --- ןײרַא ףרָאד ןיא טנָארֿפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא דלַאב
 רענייא טינ ,ץעזעג םעד טינ ןעיורטעג טינ ןלעוו ייז זַא ,ױזֿא ןגיוצ
 ץלַא ןבָאה עיזאושזרוב רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןוא ;ןרעדנַא םעד
 רעטעּפש לסיבא זַא ,גנונעֿפָאה רעד ןיא םרָאֿפער-רַארגַא יד ןגױצעגּפָא
 ןעוועג זיא גנוריגער יד .רעלעמש ךפ 8 ןכאמ ןענַאק ריא ייז ןלעוו
 -סקע יד טימ .עיכיטס יד ןשרעהַאב טנָאקעג טינ טָאה ןוא זָאלטכַאמ
 ,ןסיירנייא קראמש וצ טנָאקעג טינ יז טָאה סקניל ןוֿפ תוחוּכ עמערט
 ןיא .סטכער ןוֿפ עיצולָאװער-רטנַאק יד טרעיולעג טָאה ריא ףיוא לייוו
 סע ןוא ,ביומש ןיא טרעגלאוװעג ךיז טָאה טכאמ יד ןעוו טנעמַאמ אזא
 -רַאֿפ טכייל יז ןינעל טָאה ,ןבױהֿפױא יז לָאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא
 -ניא ןוא ןטיטעּפא יד קידנענערבעצ .ץלַא ןעמעלא קידנגָאזוצ ,טּפַאכ
 -עגנָא סָאד עוועבאר , :טרָאװ-גָאלש םעד ךרוד ןסאמ יד ןוֿפ ןטקניטס
 ןוֿפ ןטימ ןיא רע טָאה ,עיכיטס יד קידנדניברעדנַאנַאֿפ ;"עטעוועבאר
 וצ סנ םעד ןזייווַאב ,טנעמירעּפסקע ןייז ןריֿפכרוד ןבױהעגנָא סָאַאכ
 ןעגנוגנידַאברָאֿפ עקיטיונ יד ןָא גנוריגער עשיטסילַאיצָאס א ןֿפַאש

 .וצרעד

 -נייא ידּכ זַא ,ןטלאהעג קידנעטש ןבָאה ןטַארקַאמעד:-לאיצַאס רימ
 טינ סָאװ ,ןעגנוגידַאברַאֿפ עייר א קיטיונ זיא םזילַאיצַאס םעד ןריֿפוצ
 רַאֿפ רעירֿפ .ןענַארַאֿפ יז ןענייז טרָא ןדעי ןיא טינ ןוא טייצ רעדעי ןיא
 ןגייווצ עקידנטיידַאב יד .טריזילַאירטסודניא ןייז דנַאל סָאד זומ ץלַא
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 ןיא .טרירטנעצנָאק שיטסילַאטיּפַאק ןייז ןֿפרַאד טֿפַאשטריװ רעד ןוֿפ

 טײטשַאב גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טייחרעמ עטסערג יד ואוו ,דנַאל א

 עסיורג יד ןוא ,רעלדנעה ןוא סעכָאלעמלאב עלעטימ ןוא עניילק ןוֿפ

 ןָאק ןטרָאד -- ןביוא ןוֿפ טכיש םעניד ַא רָאנ טמענרַאֿפ עירטסודניא
 .ןלעוו סָאד ןלָאז עלַא ןעוו ,וליֿפַא ןריֿפנײא טינ םזילַאיצָאס ןייק ןעמ

 זיא טֿפַאשטריװ רעלעטימ רעד ןיא וליֿפַא ןוא רעניילק רעד ןיא

 -- גנומעגרעטנוא רעד ןוֿפ ּפָאק רעכעלריטַאנ רעד רעמיטנגייא רעד

 יד ּפָא םיא ייב ריא טמענ .גנוריֿפנָא ןייז ,גיוא ןייז ,וויטַאיציניא ןייז

 רעצנַאג רעד וצ סערעטניא םעד רע טרילרַאֿפ ,החגשה רעד טימ העד

 ,טַארקָארויב ַא ...ןרעוו טריזילַארַאּפ זומ גנומענרעטנוא יד ןוא ,ךַאז

 רעמיטנגייא םעד טעװ ,ןסקַאװעגֿפױנוצ טינ ךַאז רעד טימ זיא סָאװ

 יד ןייז טינ ןָאק ןוא ָאטינ זיא ָאד ןוא .ןטײברַאֿפ טינ לָאמנייק ָאד

 .ויטקעלָאק ןשיטסילַאיצָאס ןרַאֿפ קיטיונ זיא עכלעוו ,עיגַאלָאכיסּפ

 -נגייא ןייז טלצרַאװעגנייא םענייא ןדעי ייב ָאד טגיל ןצרַאה ןיא ףיט

 טעברַא ,טכעלש רע טעברַא ,ןריזילַאער טינ סע רע ןָאק ;טכער-םוט

 ,דנַאל ַאזַא ןיא רָאנ ןריֿפניײא ןעמ ןָאק םזילַאיצָאס םעד .טינרָאג רע

 ןטסָארט ןיא טרירטנעצנָאק זיא טֿפַאשטריװ רעד ןוֿפ טייהרעמ יד ואוו

 יָארּפ יד ןדיינש סָאװ ,רעמיטנגייא יד ןוֿפ טינ טריֿפעגנָא טרעוו ןוא

 ייד ענעגנודעג ןוֿפ ,לַאנָאסרעּפ ןשינכעט םענעגנודעג ַא ןוֿפ רָאנ ,ןטיֿפ

 יד ,טנַאה ןיא טנַאה ןוֿפ רעביא ןעייג (סרעש) סעיצקַא יד ; ןרָאטקער

 רעד ןוֿפ טייז עכעלטֿפַאשטריװ יד ןוא ,ןטייב ךיז ןענַאק רעמיטנגייא

 -רַאֿפ יד ןוא ןרינישזניא יד ןטייב .ןדייל טינ ןוֿפרעד לָאז גנומענרעטנוא

 -נגייא יד ןטייב יוװ ,ןצונ רעדָא ןדָאש רעמ ךס א ַאד ןַאק רעטלַאװ

 רערעמ ךס ַא ןַארַאֿפ זיא גנומענרעטנוא רעסיורג ןייא ןיא ןוא .רעמיט

 רעטרעדנוה יד ןיא יו ,ןטּפערק ןוֿפ עימָאנָאקע ןוא טײקיסעמנַאלּפ

 זיא .םױרַא טסיוטש ןוא טגנילשרַאֿפ יז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עניילק

 -טֿפַאשלעזעג ןיא גנומענרעטנוא יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ רעווש ױזַא טינ ָאד

 .ןדייל טינ ןוֿפרעד לָאז טייז עכעלטֿפַאשטריװ יד ןוא ,םוטנגייא ךעל

 זיא עירטסודניא רעטרירטנעצנָאק ַא ןיא סָאוװ ,ןוֿפרעד ןדער טינ ןיוש

 -טֿפַאשטריװ רעטיירגעגוצ ַא טימ טַאירַאטעלָארּפ רעסיורג א ןַארַאֿפ

 רעסיורג רעד ןוֿפ טייהרעמ ַא ייב .קיכיסּפ רעשיטסיוויטקעלָאק-ךעל

 זיא סע יו ןטּפַאשטריװ עניילק ענעדײשרַאֿפ יד ןעמ ןָאק ,עירטסודניא

 -לעזעג רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא .לָארטנַאק ןרעטנוא ןטלַאה ,ןסַאּפוצ

 .ןילַא ךיז ןוֿפ ,גנַאװצ ןָא ,ןבעלסיוא רעכיג ךיז יז ןלעוו טֿפַאש

 רעכעה .ןֿפױה עשירעױּפ ןָאילימ 22 ןַארַאֿפ ןענייז דנַאלסור ןיא

 עניילק ךס ַא -- טעטש יד ןיא ; גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טנעצַארּפ 0

 רעסיורג רעד ןוֿפ טכיש רעניד רעד .ךעלמירחוס ןוא סעכַאלעמלַאב

 .טריזילַארטנעצ ןוא טרירטנעצנָאק קינייװ וצ ךָאנ זיא עירטסודניא
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 -ניא םעד ןוא ווימַאיציניא יד ןעמונעגוצ דנַאל אזַא ןיא טָאה'מ ןעוו

 .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ טֿפַאשטריװ יד זיא ,רעמיטנגייא יד ןוֿפ סערעט

 טַאהעג טינ ןבָאה םירעוּפ יד .ןכַארבעג ןעגנַאגעג זיא טָאטש יד

 רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאֿפ ןעייז ןוא ןרעקַא וצ סערעטניא ןייק

 ןוא ,עֿפָארטסַאטַאק ַא ,רעגנוה ַא וצ ןעמוקעג זיא סע זיב .הכולמ

 ןעווערעקרַאּפ ןוא טנעמירעּפסקע ןייז ןבעגֿפױא טזומעג טָאה ןינעל

 -עלַאב רעלוֿפ רעד זיא סָאװ ,רעױּפ ַא וצ ,לדנַאה ןעיירֿפ םוצ קירוצ

 זַא ,רָאי ףניֿפ רעכעה ןיוש ןוא .דרע ןייז ןוֿפ טכורֿפ רעד רעביא סָאב

 רמָאק זַא ,רָאי םניפ רעכעה ןיוש .עדנעגעל רעייז ןכערב ןטסינומָאק

 עשיטסילַאטיּפַאק ַא ןייא טנעה ענעגייא ערעייז טימ ןריֿפ ןטסינ

 .דנַאלסור ןיא טֿפַאשטריװ

 רָאנ ןגיז ןָאק םזילַאיצָאס רעד .גנידַאברָאֿפ רעקיטכיוו א ךָאנ

 לָאמַא .דנַאל ןיא טייהרעמ רעד ןוֿפ רעגַאב רעד ןרעוו טעוו רע ןעוו

 ַא ןרעוװ לָאז טַאירַאטעלַארּפ רעד :ױזַא ןענַאטשרַאֿפ סע ןעמ טָאה

 טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה סקרַאמ .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טייהרעמ

 רעד :קיטסַאה וצ גנולקיווטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןוֿפ גנַאג םעד

 ןיא ייס ,טָאטש ןיא ייס ,טרירטנעצנָאק ךיג רעייז טרעוו לַאטיּפַאק

 עמלַאב ,םירעוּפ עקידנעטשבלעז עלעטימ ןוא עניילק יד ;ףרָאד

 ּפָארַא ןעייג םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאֿפ עלעטימ ןוא עניילק ,סעכָאל

 "טינ ייווצ ףיוא טלייטעצ טרעוו טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד .ענעצס ןוֿפ

 -לַאװג ַא ןטנוא ,ןטסילַאטיּפַאק עסיורג לֿפײה א ןביוא :ןלייט עכיילג

 ןכלעוו ַא ןָא ,רעטעברַא-ךןיול עשיֿפרָאד ןוא עשיטָאטש עסַאמ עקיד

 רעטעברַאןיול ןוֿפ טײטשַאב סָאװ טייהרעמ ַא .דנַאטשלטימ זיא טינ

 ינשרעה ַא ;ןריזינַאגרָא ןוא ןרעלקוצֿפױא שיטסילַאיצַאס טכייל זיא

 .ןעמענוצּפָארַא טכייל זיא ,לֿפײה ַא ןוֿפ טיײטשַאב סָאװ ,סאלק רעד

 םינ ,טכַאמ יד ןעמענוצרעביא רעווש טינ זיא טֿפַאשלעזעג אזא ןיא

 -טֿפַאשטריװ יד זַא ,ריִמ ןסייוו טנייה .םזילַאיצָאס ןריֿפוצניײא רעווש

 רעביא ןצנַאגניא טינ ןוא ךיג ױזַא טינ רָאג טייג גנולקיוטנַא עכעל

 -נָאק לַאטיּפַאק רעד .טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה סקרַאמ יוװ ,עיניל רעד

 רע זיא ןצנַאגניא ןטכיש-לטימ יד ןטכינרַאֿפ רעבָא ,ךיז טרירטנעצ

 -טימרַאֿפ ןוא סעכַאלעמלַאב ץעניילק ךס ַא ,םירעוּפ יד .חוּכב טינ

 .ןביילב רעל

 טֿפַאש ,ןטכיש-לטימ ץירָאגעטַאק ןייא קידנטכינרַאֿפ ,טרעקרַאֿפ

 רעד ,תמא .טרָא רעייז ףיוא ןטכיש-לטימ עיינ ןיילַא לַאטיּפַאק רעד

 "רַאֿפ ןיא רעריצודָארּפ עלעטימ ןוא עניילק יד טכַאמ לַאטיּפַאק-סיױרג

 רעבָא .םיוא ייז טגיוז ,ייז טכענקרַאֿפ רע ; ךיז ןוֿפ קיגנעהּפָא רעלטימ

 ריֿפ עגנע ערעייז ןיא וויטַאיציניא לקיטש ַא רעביא ייז טזָאל רע

 .ןטעברַאוצֿפױרַא ךיז גנונעֿפַאה ַא ,טייקידנעטשבלעץז ןוֿפ ןייש ַא ,ןלייא
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 טציא ןָאק'מ ואוו ,דנַאלשטייד ןוא דנַאלגנע ,רעדנעל ייווצ ןַארַאֿפ
 ערעדנַא ןיא .רעטעבראךןיול ןוֿפ טייהרעמ א ןגעוו ןדער זיא סע יו
 .ןוֿפרעד טייוו ךָאנ רימ ןטלַאה רעדנעל עלעירטסודניא

 -רַאֿפ ,םזילַאיצָאס ןרַאֿפ טייהרעמ א ןגעוו טציא ןדער רימ ןעוו
 -נַארֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא .שרעדנַא סע רימ ןעייטש
 -רעדנימ א ןעוועג סיוועג עיזַאושזרוב יד זיא ץיצולָאװער רעשיזיוצ
 רעמ ,רעטריזינַאגרָא רעמ רעד ןעוועג זיא יז רעבָא .דנַאל ןיא טייה
 יז .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ לייט רעקיניזטסואווַאב ןוא רעלערוטלוק
 .טכַאמ יד ןעמענוצרעביא ףייר ןעוועג זיא סָאװ ,לייט רעד ןעוועג זיא
 ןבָאה סָאװ ,םירעוּפ טייהרעמ עסיורג יד ךיז ךָאנ טריֿפעג טָאה יז ןוא
 ;דרֶע ךָאנ טראגעג ןבָאה ןוא םזילַאדָאעֿפ םנוֿפ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג
 ןעײרֿפַאב טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעכַאלעטלַאב לייט ןטסערג םעד
 -עד טָאה ךיײרקנַארֿפ סָאװ ,רעמעברַאךיול לסיב סָאד ;ןכעצ יד ןוֿפ
 מייהכיילג ,טײהײרֿפ יד זַא ,טֿפַאהעג ןבָאה עכלעוו ,טגָאמרַאֿפ טלָאמ
 ןלעוו ,טגָאזעגוצ ייז טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,טייקכעלרעדירב ןוא
 -ןמניא רעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ;עגַאל רעייז ןרעסעברַאֿפ ךעלדנירג
 טנֿפעעג טָאה גנונעדרָא עזאושזרוב עיינ יד רעכלעוו רַאֿפ ,ץנעגיל
 םענעי ןיא זיא עיזַאושזרוב יד .ןטייקכעלגעמ ןוא ןטכיזסיוא ךס ַא
 -סערג יד ךיז ךָאנ טריֿפעג טָאה סָאװ ,ןָאמעגעה רעד ןעוועג טנעמָאמ
 עיצולָאװער יד טָאה רעבירעד ;טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טייהרעמ עט
 ךיז רימ ןלעטש .סעכעלנע סָאװטע ןעשעג ןַאק טציא .ןגיז טנָאקעג
 רעטריזינאגרָא טוג ,רעכײרלָאצ ַא ןאראֿפ זיא דנַאל ןיא זַא ,רָאֿפ
 ,םזילַאיצַאס םוצ קיניזטסואווַאב טבערטש רעכלעוו ,טַאירַאטעלַארּפ
 ,םירעוּפ עסַאמ עסיורג יד רעבָא ;דנַאל ןוֿפ טייהרעמ יד טינ זיא רע
 סָאװ ,ץנעגילעטניא יד ךיוא יו ,רעלדנעה ןוא סעכָאלעמלַאב עניילק
 ,ןייזטסואווַאב םעד וצ ןעמוקעג ןענייז ,ןסַאמ יד וצ רעטנעענ טייטש
 -לעוו ,לַאטיּפַאק-סיורג םייב לקירטש ןֿפױא ייז ןעייג ףוס לּכ ףוס זַא
 8 זיא ןמעברַאוצֿפױרַא ךיז גנונעֿפָאה רעייז ;סיוא ייז טגיוז רעכ
 ,טֿפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס ַא רעסעב טניול ייז רַאֿפ ןוא עקיטשינ
 ךיז ןָאק ןֿפוא אזא ףיוא .ןביוהרעד ןוא ןעײרֿפַאב ייז טעוװ עכלעוו
 רעטנוא םזילַאיצָאס ןרַאֿפ קלָאֿפ םנוֿפ טייהרעמ עסיורג 8 ןעמוקַאב
 וצ ךעלגעמ זיא טלָאמעד .טַאירַאטעלָארּפ םעד ןוֿפ עינַאמעגעה רעד
 ןעיוב ןבױהנָא ןעמ ןָאק טלָאמעד ; טכַאמ יד ןטלַאהנייא ןוא ןּפַאכרַאֿפ
 -סערג יד זיא רעבָא דנַאל ַא ןיא ןעוו .טֿפַאשלעזעג עשיטסילַאיצַאפ ַא
 םיא רַאֿפ ןוא םזילַאיצָאס ןגעק גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טייהרעמ עט
 ןטרָאד ןעמ טעוװ ,טייהרעדנימ ערענָאיצולָאװער עניילק ַא רָאנ טייטש
 -ָארּפ רעד ביוא .ןעױבֿפױא ןענָאק טינ גנונעדרָא עשיטסילַאיצָאס ןייק
 ןּפַאכרֿאֿפ רוטקנוינָאק רעקילעֿפוצ ַא בילוצ ןטרָאד טעװ טַאירַאטעל
 ,גנונעדרָא יד ןעיוב וצ ןצונסיוא ןענָאק טינ יז רֶע טעװ ,טכַאמ יד
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 רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעוויסַאּפ רעד .לאעדיא ןייז טימ טמיטש סָאװ
 רעדעי רַאֿפ רעקרַאטש זיא טייהרעמ רעשיטסילַאיצָאס-טינ רעסיורג
 ןָאק טייהרעמ עשיטסילַאיצָאסיטינ יד ןוא .רָארעט ןדעי רַאֿפ ,טכַאמ
 ַא .ךיוא דנַאטשרעדיװ ןויטקַא רעקינייו רעדָא רעמ ַא ןבעג ךָאד
 רעד ןוֿפ םינּפ םעד ןטייבמוא לַאקידַאר ליוו עכלעוו ,טייהרעדנימ
 ַא וצ ןעגנערב זומ ,טייהרעמ רעד ןוֿפ ןליוו םעד ןגעק טֿפַאשלעזעג
 טינ ךיוא ןָאק סָאד ןוא -- רָארעט ףיוא ןטלאה ךיז זומ ,גירק-רעגריב-
 .טייהרעמ רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ןטרַאּפשעגניײא םעד ןגעק ןֿפלעה

 -ּפָא רַאֿפ ,םולש רַאֿפ ןעוועג ןסאמ עשירעיוּפ יד ןענייז דנַאלסור ןיא
 .םזילַאיצָאס רַאֿפ טינ ןֿפוא םושב רעבָא ,םיצירּפ יד ייב דרע יד ןעמענ
 יד ןבירטרַאֿפ ,ײמרַא יד טריזיליבָאמעד ןבָאה ןטעװַאס יד טייוו יו
 םירעױּפ יד ןענייז ,דרע יד םירעוּפ יד וצ ןבעגעגּפָא ןוא םיצירּפ
 . לדנַאה ןעיירֿפ םעד טֿפַאשעגּפָא רעבָא טָאה'מ ןעוו .ןדירֿפוצ ןעוועג
 ןטסערג םעד הכולמ רעד ןבעגוצּפָא ףרָאד םעד ןעגנואווצעג טָאה'מ ןוא
 רעױּפ ןלעטימ םעד ןטָאברַאֿפ טָאה'מ ןעוו ;שינעטערעג ןייז ןוֿפ לייט
 -תולד, ענעֿפורעג-ױזַא יד טכאמעג טָאה'מ ןוא רעטעברא ןעגניד וצ
 וליֿפַא טָאה'מ ןעוו ; ףרָאד ןרעביא םיטַאבעלַאב יד רַאֿפ "ןטעטימָאק
 ןבָאה -- ןטֿפַאשטריװ עשיטסינומָאק ףרָאד ןיא ןריֿפנייא טוואורּפעג
 רעבָא ,סעקיװעשלָאב ןענייז רימ , :ןגעקטנַא טלעטשעג םירעױּפ יד ךיז
 ןרָאװעג ייז ייב זיא "ענומָאק , טרָאװ סָאד ...."ןטסינומָאק ןייק טינ
 זדנוא טָאה'מ סָאװ ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,הלועּפ יד זיא סָאװ .ףיירט
 רעד ןוֿפ טכורֿפ יד וצ זדנוא ייב טמענ'מ ןעוו ,דרע יד ןבעגעגקעווַא
 יז ןבָאה ;גירק-רעגריב ןיא ןגיוצעגנײרַא ךיז ייז ןבָאה ...?דרע
 קיטיונ ןעוועג ייז זיא סָאד לֿפיױװ ףיוא רָאנ ןעייז ןוא ןרעקַא ןבױהעגנָא
 ,טָאטש יד טרעגנוהעגסיוא ייז ןבָאה ;ךיורבעג םענעגייא רעייז רַאֿפ
 רעקירעביא רעדעי -- ןסַאּפַאז ענייק ןבילקעג טינ ןבָאה ייז לייוו ןוא
 זיא --- ןטסינומָאק יד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ךָאד טלָאװ האובּת דוּפ
 רעכעלקערש א ןרָאװעג שינעטערעג רעטכעלש רעטשרע רעד ייב
 ."ּפענ, םעד ןריֿפניײא טזומעג טָאה ןינעל ןוא ;דנַאל ןצנַאג ןיא רעגנוה
 -ָאק םייב טינ רעבָא ,טכַאמ רעד ייב ןבילבעג ןענייז ןטסינומָאק יד

 ,םזינומ

 א ןיא טנעמירעּפסקע ןשיטסילַאיצָאס ןייז ןקיטכערַאב וצ ידּכ
 -ָאכרַאנַא רעד וצ ןעמוקנָא טזומעג ןינעל טָאה ,דנַאל ןשרעוּפניײלק
 ,טייהרעדנימ רערענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ עירָאעט רעשיטסילאקידניס
 ענעגייא עריא טימ טֿפַאש ןוא טרעטשעצ ,טיוב ןוא טכערב סָאװ
 ןטענק ךיז ןזָאל טינ טעוװ יז ביוא ,עיכיטס יד ,עסַאמ עסיורג יד .תוחוּכ
 ,דנַאטשרעדיװ 8 ןבעג טעוװ יז ביוא ,טייהרעדנימ רעוויטקא רעד ןוֿפ
 דנַאטשרעדיװ ריא ןעקנירטרעד ,ןקיטשרעד יז טייהרעדנימ יד טעוו
 ןשיטסילאיצָאס ןקיטכיל ןיא ןריֿפנײרַא יז דלַאװג טימ ןוא טולב ןיא
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 ךרוד ןוא טריזינַאגרָא טינ זיא עיכיטס יד זַא טרֿפב .ןיירא ןדע ןג

 סיואכרוד זיא סָאד .ןריזינַאגרָא ךיז ןזָאל טינ ריא ןעמ טעוװ רָארעט

 יּפָא ןינעל טָאה ןײלַא טקנוּפ םעד ןיא ןעד יצ רעבָא .ןסקרַאמ ןגעק

 זיא ןּפיל יד ףיוא ןסקרַאמ ןוֿפ ןטַאטיצ טימ ?ןסקרַאמ ןוֿפ ןטָארטעג

 ןוא יקנַאלב וצ קעװַא ןטעברַא ןוא ןעקנעד ןצנַאג ןייז ןיא ןינעל

 ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה םזירַאצ רעד :טגָאזעג טָאה ןינעל .ןינוקַאב

 ןטלַאה טינ םזילַאיצָאס רעד ךיז ןַאק סָאװרַאֿפ ,םיצירּפ טנזיוט 0

 ...?ןטסינומָאק טנזיוט 200 ףיוא

 300 ןוֿפ עיצרעניא ןַא ךיז רַאֿפ טאהעג טָאה םזירַאצ רעד רעבָא

 טָאה םזירַאצ רעד ןוא .ןלַאֿפעג פוס לּכ ףוס רע זיא ךָאד ןוא רָאי

 ,םעטסיס:טֿפַאשטריװ יד ןשרעדנארעביא לַאקידַאר טלָאװעג םינ ךָאד

 טכַאמךטעוװָאס יד .םוטנגײא-טַאוירּפ ןייק ןֿפַאשּפָא טלָאװעג טינ

 רעטרעדנוה ןוֿפ טײקטלצרַאװעגנייא עֿפיט יד ךיז רַאֿפ טינ טָאה

 ןעיוב ןוא טלעוו 8 ןרעקרעביא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה יז ןוא ,ןרָאי

 -רעמ יד ךיז ךָאנ טינ טריפ עכלעוו ,טייהרעדנימ ַא רעבָא .טלעוו א

 .ןֿפַאש טינ ,ןכערב זיולב ןָאק ,ךיז ןגעק ףיוא יז טלעטש יז רָאנ ,טייה

 רעשירענגעק רעד ןיא ןרעוו אפוג ןטסינומָאק טנזיוט 200 יד ןוא

 200 ץעקיבלעז יד סָאװ ,סָאד טינ רָאג םוטנגײא-טַאווירּפ ןוֿפ עיכיטס

 טכַאמ יד ןבָאה ייז רעדייא ,רעירֿפ ןעוועג ןענייז ןטסינומָאק טנזיוט

 ןעקנורטרעד ףוס לּכ ףוס ןרעוו ןוא ,ןריֿפ וצ ןעניימ ייז .טּפַאכרַאֿפ

 .ןשרעהַאב טלָאװעג ןבָאה ייז עכלעוו ,עיכיטס רעד ןיא

 -ַאטעלָארּפ רעד .םזילַאיצָאס ןוֿפ גנידַאברָאֿפ רעקיטכיוו א ךָאנ

 -ַאגרָא ענעגייא ץנייז ןופ לוש א ןייגכרוד ןרָאי עגנַאל ךרוד זומ טָאיר

 ןוֿפ לוש ַא ךרוד ;לג"ד ןוא ןוויטַארעּפָאָאק ,סנַאינוי -- סעיצַאזינ

 עשיטַאטש ,טנעמַאלרַאּפ :סעיצוטיטסניא-הכולמ עשיטַארקַאמעד

 רעכעלרעסיוא ןוא רעכעלרעניא ךרוד ללּכה -- גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז

 ןטלַאװרַאֿפ םיוא םיא טנרעל ,םיא טרינילּפיצסיד סָאד .עיטַארקַאמעד

 ינַאק ןוא הכולמ רעד ןוֿפ ןענַאגרָא יד ןרילָארטנָאק .ןרילָארטנַאק ןוא

 טינ ןָאק סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ַא .רעריֿפ ענעגייא ץנייז ןרילַארט

 יורא עיצולָאװער רעד ךָאנ ךיילג טעוװ ,רעריֿפ ענייז ןרילָארטנַאק

 -עגייא ןייז ןוֿפ ןעמוק טעוװ סָאװ ,שטייב םעיינ ַא רעטנוא ןלַאֿפרעט

 ;םיכאלמ ןייק טינ ,ןשטנעמ םוטעמוא ןענייז ןשטנעמ .רעגַאל םענ

 יסעב יד וליֿפַא .סע ייז ןרעוו ,םיטַאבעלַאב עלוֿפ ןרעוו ןענעק ייז ואוו

 ןָאט וצ ןבָאה ייז זַא ,ןייא ןעעז ייז ןעוו ,רעריֿפ עשיטסילאעדיא עט

 טימ ,ןײלא ןייג טינ ,ןײגכָאנ דנילב רָאנ ןַאק סָאװ ,עסאמ א טימ

 טול טינ ,ןיבר ןוֿפ ןליוו םעד טיול זיולב ךיז טגעוװַאב סָאװ ,םלוג ַא

 ַאזַא טימ ןענעכער וצ ףיױא ךיז ייז ןרעה -- ןליוו םענעגייא ןייז

 טרעװ סע ןוא ,ריא ךרוד טינ ,ריא רַאֿפ ייז ןטעברַא ,עסַאמ

 ,עסַאמ יד טינ טביױה רעכלעוו ,םזיטָאּפסעד ןימ רעיינ א ןֿפַאשעג

 .ךיז ךָאנ יז טּפעלש רע רָאנ
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 -ָאמ עסיוועג ןיא טנָאקעג טָאה דנַאלסור ןוֿפ טַאירַאטעלַארּפ רעד

 רע ;רעקַאלֿפ ןרענָאיצולָאװער ןסיורג ַא טימ ןדניצנָא ךיז ןטנעמ

 -טסבלעז רעקינייװ ךָאנ ,ןייזטסואווַאב קיניײװ טנַאמרַאֿפ רעבַא טָאה

 רע סָאװ ,ןויטַארעּפָאָאק ןוא סנָאינוי עלַאגעל-בלַאה יד .ןילּפיצסיד

 ןיא יו ,ריּפַאּפ ןֿפױא רעמ ןעוועג ןענייז ,1917 ראֿפ טַאהעג טָאה

 זיא ,וויטַאריּפסנָאק ןייז טזומעג טָאה ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןייז ; ןבעל

 "טסע ןיא רעדָא דנַאלשטייד ןיא יו ,עטֿפַאהנסַאמ ןייק ןעוועג טינ יז

 ,קיטקַארּפ קיניײװ ןוא עירָאעט ךס ַא טגָאמרַאֿפ יז טָאה .לשמל ,ךייר

 טכַאמעגכרוד טינ טָאה רע .םישעמ קינייװ וצ ןוא ןעגנוזָאל ליֿפוצ

 -ַאטנעמַאלרַאּפ ןייז ; גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז רעקיטרָא ןוֿפ לוש ןייק

 רסָאג רעשיסור רעד ןיא ןבױהעגנָא םיוק ךיז טָאה גנואיצרעד עשיר

 "רַאּפ ןייק טינ טָאג ןעקנַאד ,, ןעוועג זיא עכלעוו ,עמוד רענעװטפסרַאד

 -נָאק טינ ,ןטלַאװרַאֿפ טינ טנרעלעגסיוא טינ ךיז רֶע טָאה ;?טנעמַאל

 רעבירעד .וויטַאיציניא ענעגייא קינייװ טגָאמרַאֿפ רע טָאה ; ןרילָארט

 ױמָאק יד ןוֿפ שטייב םעד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא דלַאב רע זיא

 י-בלעז רעד .ךיז רעביא רוטַאטקיד א ןזָאלרעד רע טָאה ,ןטסינ

 ,םיא ייב ןּפַאכפױא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קנַאדעג רעקידנעטש

 רוטַאטקיד עשיטסינומָאק יד לייוו ,ןרָאװעג טקיטשרעד דלַאב זיא

 ארומ טָאה יז ;ןסַאמ יד ןוֿפ קנַאדעג ןעײרֿפ םעד טיורטעג טינ טָאה

 יז ;גנוניימ רעייז ןעמיטשַאב ןיילַא רעטעברא יד ןזָאל וצ טַאהעג

 ױמָאק ןקיטרַאֿפ םעד ךָאנ ןייג ןלָאז עלא ןוא ץלַא טלָאװעג טָאה

 עצנַאג יד טינ וליֿפַא זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא זיא .לטייט ןשיטסינ

 עּפורג עניילק ַא רָאנ ,דנַאל ןרעביא טשרעהעג טָאה טייהרעדנימ

 טָאה יוװ .ןגלָאֿפ ןוא ןגייווש טזומעג טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד .רעריֿפ

 עשיטסילַאיצַאס 8 ןרעוו טיובעג ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב טנַאקעג

 סָאװ ,וטפיוא רעסיורג ַאזַא ךָאד זיא םזילַאיצַאס רעד ? גנונעדרַא

 ,טייהרעמ רעד ןופ חומ ןדנעקנעד םעד ןיא וויטַאיציניא יד טרעדָאֿפ

 .ןײלַא רעריֿפ לֿפײה ַא ןוֿפ טינ

 ַארקָאמעד רעכעלרעסיוא ןוא רעכעלרעניא ןוֿפ לוש רעד טימ

 -גנע יד ןוֿפ רעריֿפ יד .טקנוּפ רעקיטכיוו א ךָאנ ןדנוברַאֿפ זיא עיט

 "נידַאב עכעלטֿפַאשטריװ עלַא טנכייצעגסיוא ןענעק סנַאינוי עשיל

 ,ןסיוו וצ ידּכ ,ןענעק סע ןזומ ייז .(ךַאֿפ) דיירט רעייז ןוֿפ ןעגנוג

 "םיוא ידּכ ,טינ עכלעוו ןוא ןלעטשסורַא ןָאק'מ ןעגנורעדָאֿפ עכלעוו

 ןענעק וצ ידּכ ,קיירטס ַא רַאֿפ טנעמַאמ ןקיטסניג םעד ןביילקוצ

 לָאז .רעמענרעטנוא יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד קירעהעג יו ןריֿפ

 ילעזעג רעצנַאג רעד וצ ןייגרעביא עירטסודניא זיא טינ עכלעוו

 ףמַאק םעד טנייה ןריֿפ סָאװ ,רעוטןָאינוי עקיבלעז יד ןלעוװ ,טֿפַאש

 דיירט םעד ןריֿפ טנכייצעגפיוא ןענעק ןגרָאמ ,רעטעכרַא יד ןוֿפ

 טנַאקעג טינ טָאה'ס ןוא ןעוועג טינ זיא דנַאלסור ןיא .ךעלטֿפַאשטריװ
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 עטוג ןעוועג ןענייז רעריֿפ עשיטסילַאיצָאס עשיסור יד .ןייז ױזַא
 ןענייז ייז .ןעגנוזָאל ןטעבראוצסױא ףיוא תוירב ,ןרענָאיצולָאװער
 רעבַא ;עימַאנָאקע רעשיטילָאּפ ןוֿפ רעקיטערָאעט עטוג ןעוועג רשֿפא
 םעד ןגעוו ,קיטקַארּפ רעד ןיא טריֿפעג טרעוו טֿפַאשטריװ ַא יו
 טריזילַאנָאיצַאנ טָאה'מ תעב ןוא .טאהעג טינ ףירגַאב ןייק ייז ןבָאה
 טינ רעריֿפךָאינוי ןוא רעוט-רעטעברא יד ןבָאה ,עירטסודניא יד
 ןוֿפ ןצעּפס וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה'מ .קירבַאֿפ יד ןריֿפ טנַאקעג
 טָאה ןצעּפס יד ףיוא יו ױזַא .עיזאושזרוב-ןיילק ןוא עיזאושזרוב רעד
 ,טיורטעג טינ ייז טָאה'מ ןוא םישידק ענעגנודעג ףיוא יו טקוקעג ןעמ
 -טרָאװטנארַאֿפ, רַאּפ א טצעזעגקעוװא ץעּפס ןדעי ייב ןעמ טָאה
 ױזַא .לברא ןרַאֿפ ןעיצ ,ןבעג גנוטכַא ןלָאז סָאװ ,ןטסינומָאק "עכעל
 ןוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ רָאג ןטסינומָאק יד ןבָאה טֿפַאשטריװ ןיא יו
 עג ,טרעטשעג ייז ןבָאה ,ןזייװַאב טלָאװעג ייז ןבָאה טכַאמ רעייז
 ענעגייא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןצעּפס יד ןוֿפ טעברַא יד טעטנעּפ
 -רַאֿפ ןבָאה ייז ןוֿפ טייהרעמ יד רעבָא ,טֿפַאשטריװ ףיוא םיחמומ
 ,ןטסינומָאק ערשּכ ןענייז ייז סָאװ סָאד -- הלעמ ןייא רָאנ טגָאמ
 -סױרַא זיא ןוֿפרעד רעטנָאלּפ ַארַאֿפ סָאװ ןלעטשוצרָאֿפ טכייל ךיז זיא
 םייקטיירנעגוצ:-טינ יד .דוביאל קעװַא זיא סע תוחוּכ לֿפיוו ,ןעמוקעג
 ,םעד ןיא ןיוש ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דנַאלסור ןיא רעטעברא יד ןוֿפ
 טנָאקעג טינ ,ןענישַאמ יד ןטיהנייא טנָאקעג טינ ןבָאה ייז סָאװ
 ןליֿפַא זיא שטייב ןטלא םעד ןָא סָאװ ,ףָאטש-יור םער ןעווענַאש
 עטשרע יד ןיא .טעברַא רעד ןוֿפ טייקוויסנעטניא יד ןלַאֿפעג קרַאטש
 וליֿפַא ןקירבַאֿפ ךס ַא ןיא ןעמ טָאה ץיצַאזילַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןטונימ
 ןכלעוו ןָא ,לַאנָאסרעּפ ןשינכעט םעד עקשטַאט 8 ףיוא טריֿפעגסױרַא
 -םינ טסייה סע סָאװ טָא .ןעמוקסיוא טנַאקעג טינ טָאה קירבַאֿפ יד
 .טײקֿפײר

 .ןגָאז וצ סעּפע ךיוא טָאה ןסַאמ יד ןוֿפ הגרדמ-רוטלוק יד ןוא
 .זַאלרומלוק קידארומ ןעוועג ןענייז דנַאלסור ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד
 מינ ךיז טָאה רע ןוא ,ןענַאטשרַאֿפ טוג רעטעּפש סע טָאה ןינעל
 ...ודנוא טכערב רוטלוק ןוֿפ לגנַאמ רעד, זַא ,טגָאלקעג לָאמנייא
 ומַאק לֿפױו "...זדנוא טקנירטרעד עיכיטס עכעלרעגריבניילק יד
 ןוא טינ ךיוא טנייה ךָאנ סע ןעיײטשרַאֿפ ןטסינומָאק-טינ ןוא ןטסינ
 רערענַאיצולָאװער ַא ןוֿפ ןליוו ןטוג םעד ףיוא זיולב ץלֿא ןעיוב ןליוו
 .ןעגנוגנידאב עווימקעיבָא יד ןגעק ,טייהרעמ רעד ןגעק ,טייהרעדנימ

 ןשיווצ ןדנוברַאֿפ ןענייז ןעגנוגנידַאברַאֿפ עטנכערעגסיוא ץעלַא יד
 ןיוש טָאה םזילַאטיּפַאק רעד ואוו ,דנַאל ַא ןיא ןַארַאֿפ ןענייז ייז .ךיז
 מָאה םזילַאטיּפַאק רעד ואוו ,קעווֿא ןַאק רע ןוא עקינייז סָאד ןָאטעג
 -עג קיטייצ זיא םיא ןיא ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז עלַא טבעלעגסיוא
 .רבק סמענעי ףיוא ןָארט ןייז ןעיוב ןָאק סָאװ ,שרוי רעד ןרָאװ
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 -ַאטיּפַאק רעד ואוו ,דנַאל 8 ןיא ָאטינ ןענייז ןעגנוגנידַאברָאֿפ יד
 -עלגעמ ןייז ןוֿפ הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טינ ךָאנ טָאה םזיל
 םזילַאיצַאס ןרַאֿפ טיירגעגוצ טינ ךָאנ טָאה רע ןוא גנולקיוטנַא רעכ
 לַאֿפ ןטשרע ןיא .לשירעטשאמ-ךןשטנעמ םעד טינ ,טֿפַאשטריװ יד טינ
 זיא לַאֿפ ןטייווצ ןיא ,רעטלע ןוֿפ ךאווש ןיוש םזילַאטיּפַאק רעד זיא
 לַאֿפ ןטשרע ןיא ;טנגוי בילוצ תוחוּכ יד וצ ןעמוקעג טינ ךָאנ רע
 רע ןָאק לַאֿפ ןטייווצ ןיא ,םישרוי ןוא השורי ַא ןזָאלרעביא רע ןָאק
 .סָאאכ 8 רָאנ ןזָאלרעביא

 -ַאטשעגּפָא ןא ןיא ןעוו ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא :ןעמ טגערֿפ
 ,ױזַא ןֿפָארטעג ךיז טָאה ,דנַאל ןקיטייצ םינ םזילַאיצָאס ןראֿפ ,םענענ
 ,טנעה יד ןוֿפ ןסאלק עטלא יד ייב ןלַאֿפעגסױרַא זיא טכַאמ יד זַא
 זיא סע יו טָא ,טָאיראטעלַארּפ רעד רָאנ ןָאק יז ןעמענרעביא ןוא
 -ּפָא טָאירַאמעלַארּפ רעד ךיז לָאז -- 1917 ןיא דנַאלסור ןיא ןעוועג
 ? טכַאמ רעד ןוֿפ ןגָאז

 סטלק-רעטעברא רעד טעוװ לַאֿפ ַאזַא ןיא רעבָא ,טינ סָאד ,ןיינ
 ,םזילַאיצָאס לעטש ןֿפױא ןריֿפוצנייא ידּכ טינ טכַאמ יד ןעמענרעביא
 געוו ןטיירב א ןענעֿפע וצ ידּכ רָאנ ,ךעלגעממוא זיא סָאװ ךַאז 8
 ,טֿפַאשטריװ רעשיטסילֿאטיּפאק רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעײרֿפ ַא רַאֿפ
 -סילַאיצַאס 8 רַאֿפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ טייצ רעד טימ טעוװ סָאװ
 טינ סאלק-רעטעברא רעד טעוװ עגַאל ַאזַא ןיא .גנונעדרָא רעשיט
 -וצסיוא תוחוּכ ץלא ןדנעװנָא טעװ רע רָאנ ,רוטַאטקיד ןייק ןֿפַאש
 דנַאל ןיא ןֿפַאש וצ ,םזילַאדָאעֿפ ןוֿפ ךעלטשער עטצעל יד ןעלצרָאװ
 -נעמ יד רעטעברַא יד רַאֿפ ןריֿפוצכרוד ,עיטַארקָאמעד רעמ סָאװ
 עטסעב טסכעלגעמ יד ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ טײהיײרֿפ עטסטיירב טסכעל
 -יזָאלסטעברַא ,רעטלע ,טייהקנַארק ןוֿפ גנורעכיזרַאֿפ ןגעוו ןצעזעג
 אזא ןיא םיא ךיז טעוו טכַאמ יד ןטלַאהנייא גנַאל .לג"ד ןוא טייק
 ףיוא טייצ ןייז ןצונסיוא ןזומ רֶע טעוװ ,ןבעגנייא טינ יו ייס עגַאל
 עכַאּפע עשיטסילַאטיּפַאק יד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןֿפַאש
 -םיוא ךיז ןוא גנולקיװטנַא ריא ןכַאמכרוד רעכיג סָאװ ןענעק לָאז
 -יּפַאק רעד ןוֿפ סעצַארּפ רעד עכלעוו ייב ןעגנוגנידַאב ןֿפַאש ,ןבעל
 ןצונ רעמ סָאװ ןסַאמ יד ןעגנערב לָאז גנולקיװטנא רעשיטסילַאט
 לַאֿפ ַאזט ןיא טעוװ טַאירַאטעלָארּפ רעד .קָאטייװ רעקינייװ סָאװ ןוא
 -ָאווער רעזאושזרוב ַא ןיא טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עקרָאשוקֿא יד ןייז ןזומ
 .ןסקאװרעד טינ וצרעד זיא ןיילא עיזַאושזרוב יד לייוו ,עיצול

 ןָאק סע זא ,ןעזעגסױארָאֿפ גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה סקרַאמ לרַאק
 יד ןגיזַאב שיטילָאּפ לָאז טאירַאטעלַארּפ רעד ,ןייז ךעלגעמ לָאמַא
 גנולקיווטנַא עכעלטֿפַאשטריװ יד ןעוו ,טנעמַאמ אזא ןיא עיזאושזרוב
 ךַאנ ןלעוװ סע ןעוו ,ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא ןייטש טינ ךָאנ טעוו
 .עיצולַאװער רעלַאיצָאס ַא רַאֿפ ןעגנוגנידַאברַאֿפ יד קיטייצ ןייז טינ
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 ,עלייוו ַא ףיוא רָאנ זיא ןוחצנ ַאזַא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא סקרַאמ

 טָא .עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ּפַאטע ןַא רָאנ

 ײלַארָאמ יד, לקיטרַא ןייז ןיא ןבירשעג םעד ןגעוװ טָאה רע סָאװ

 -עגמוא יד בוא, :(184/ רעבמעווָאנ---רעבַאטקָא) "קיטירק עדנריז

 ןוֿפ ןטלַאהעגֿפױא טרעוו םוטנגייא ןוֿפ ןעגנואיצאב ןיא טייקיטכער

 ,טכַאמ-הכולמ ריא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,שיטילָאּפ עיזַאושזרוב רעד

 "רוב רעד ןופ ןֿפַאשַאב טינ טייקיטכערעגמוא עקיזָאד יד רעבָא טרעוו

 טָאה ץיזַאושזרוב רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה עשיטילַאּפ יד טינ .עיזאושז

 ןעגנואיצַאב יד ןיא טייקיטכערעגמוא יד טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג

 יצַאב עכעלטֿפַאשטריװ עקיטנייה יד ,טרעקרַאֿפ --- םוטנגייא ןוֿפ

 רעד ןופ טֿפַאשרעה רעשיטילָאּפ רעד וצ טכַארבעג ןבָאה ןעגנוא

 ןֿפרַאװּפָארַא טעוו טַאירַאטעלַארּפ רעד ביוא ,רעבירעד .עיזאושזרוב

 ןוהצנ ןייז טעוװ ,עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ הלשממ עשיטילָא פ יד

 עיצולָאװער רעזאושזרוב רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא טנעמָאמ א רָאנ ןייז

 סע יו ,גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו ריא טניד סָאװ ,טנעמָאמ א .אֿפוג

 ױזַא לָאמעלַא טעװ סָאד ןוא .(ךיירקנַארֿפ ןיא) 1794 ןיא ןעוועג זיא

 ןבָאה גנוגעװַאב ריא ןיא ,עטכישעג רעד ןוֿפ גנַאג ןיא ןמז לּכ ןייז

 ןֿפור סָאװ ,ןעגנוגנידאב עלעירעטַאמ יד טעברַאעגסױא טינ ךָאנ ךיז

 -טּפַאשטריװ עזאושזרוב יד ןקיטיײזַאב וצ טייקידנעווטיונ יד סױרַא

 "רעה עשיטילָאּפ יד זַא טייקידנעווטיונ יד --- אליממ ןוא םעטסיס

 אזַא ןיא זַא רָאלק ."ןלַאֿפ קיטליגדנע לָאז עיזאושזרוב רעד ןוֿפ טֿפַאש

 ןַא רַאנ ןייז ןָאק ןוא זיא סָאװ טַאירַאטעלַארּפ ןוֿפ גיז ַא תעב ,לַאֿפ

 רעד טעוו ,עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ּפַאטץ

 .ןריֿפנייא ןענעק טינ םזילַאיצַאס ןייק ןסקרַאמ טיול טַאירַאטעלַארּפ

 ןעמ זומ עיצולָאװער א ןגעוו טדער'מ ןעוו רעבָא : ןגָאז ןעמ טעוו

 -נעל ענעטירשעגרָאֿפ יד טימ רָאנ ,דנַאל ןייא טימ טינ ןענעכער ךיז

 -עגסיוא ןינעל טָאה 1917 טסברעה ןיא .טלעוו רעד רָאג ןוֿפ רעד

 ,ךײרקנַארֿפ ,דנַאלשטייד ןיא עיצולַאװער רעלַאיצָאס א ףיוא טנכער

 טלָאװ רעדנעל ענעטירשעגרַאֿפ ענעי ןיא ןעוו .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע

 ךיז טלָאװ ,עיצולַאװער עלַאיצַאס ַא ןעמוקעגרעטנוא טייצ רענעי ןיא

 .ןבעגעגנייא ךיוא דנַאלסור ןיא טנעמירעּפסקע סנינעל

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז תונובשח סנינעל זַא ,רעטציא ןסייוו רימ

 עכלעזַא ןכַאמ וצ טנורג קינייװ ןעוועג וליֿפַא זיא סע .עקיטכיר

 טלָאװ ןינעל ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ,ןעז רימָאל רעבָא .תונובשי

 -סיוא עקַאט טלָאװ דנַאלגנע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןוא ,ןֿפָארטעגו

 נָא ןוא רעטייוו ךָאנ ןייג רימָאל .עיצולָאװער עלַאיצַאס ַא ןכָארבעג

 וצ רעווש ללכב זיא סע סָאװ ,סָאד ןֿפָארטעג טלָאװ סע זַא ,ןעמענ

 רעדנעל ענעי ןיא טלָאװ עיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןוא ,ןטרַאוװרעד

 -עד וליֿפַא ;ןוחצנ ןקידנעטשלוֿפ ַא ןטלַאהעגּפָא טניוושעג ןוא ךיג
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 -ַאק ןופ םעצָארּפ םעד ןָאט סיוטש ַא טנַאקעג רָאנ סע טלָאװ טלָאמ

 ןוא רעכיג קעװַא לָאז רע ,דנַאלסור ןיא גנולקיװטנַא רעשיטסילַאטיּפ

 -םילַאטיּפַאק ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןכַאמ קירעביא ןצנַאגניא .רעטכייל

 -ָאװער עכיירגיז ַא וליֿפַא טלָאװ -- דנַאלסור ןיא גנולקיוטנַא רעשיט

 ןָאק םזילַאיצַאס רעד .טנַאקעג טינ ךיוא עּפָארייא-ברעמ ןיא עיצול

 זיא קינייװעניא תעב ,ןסיורד ןוֿפ ןרעוו ןדנובעגנַא טינ דנַאל ןייק ןיא

 ףיוא זַא ,ןטרַאװרעד ןעד ןעמ ןָאק .טיירגעגוצ טינ טייוו ןדָאב רעד

 ןוא דנַאלשטיײיד ןיא ןגיז טעוװ םזילַאיצַאס רעד יו םעד ךָאנ ןגרַאמ

 -נעל ענענַאטשעגּפָא עלא ןיא ןרעוו טריֿפעגנייא רע לָאז ,ךיײרקנַארֿפ

 ןוא עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא גנונעדרַא עשיטַארקַאמעד יד ? רעד

 -טסע ,דנַאלשטייד ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג סיוועג טָאה ךײרקנַארֿפ

 גנואיירֿפַאב יד טכַאמעג רעכיג ןטרָאד טָאה ןוא דנַאלסור ןוא ךייר

 רעקילדנעצ ץגנַאל קעװַא ןענייז ךָאד ןוא ;םזיטולָאסבַא םעד ןוֿפ

 ןעוועג ןיוש זיא ךײרקנַארֿפ ןוא עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא ןעוו ,ןרָאי

 יז זיא דנַאלסור ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןוא ,עיטַארקָאמעד

 -רַאֿפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד תעב .םעד ץוח רעבָא .ןעוועג טינ ךָאנ

 ךײרקנַארֿפ ,דנַאלשטייד ןיא ךָאנ זיא ,דנַאלסור ןיא טכַאמ יד טּפַאכ

 "עג ןעמ טָאה סָאװ .ןעוועג טינ עיצולָאװער עלַאיצַאס ןייק לג"ד ןוא

 קידנטרַאװ ,עלייוורעד דנַאל םענענַאטשעגּפָא ןַא ןיא ןָאט טֿפרַאד

 ,רָאלק זיא םע ?ץעּפָארייא-ברעמ ןיא עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ףיוא

 ָאמעד דנַאלסור ןיא ןריֿפניא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה עלייוורעד זַא

 -עברַא יד רַאפ ןֿפַאש ןוא םירעױּפ יד וצ דרע יד ןבעגּפָא ,עיטַארק

 עּפָארייא-ברעמ ןיא טעוװ :עדייב יד ןוֿפ סנייא זיא .ןצעזעג-ץוש רעט

 -םור ןיא ןעמ טעװ -- ןייז טינ עיצולָאװער עלַאיצַאס ןייק ךיג ױזַא

 יד ףייר ןכַאמ ףיוא ןטעברַא שיטַאמעטסיס קינייוװעניא ןוֿפ דנַאל

 -רַאװרעד סָאד ןעשעג רעדיוו טעװ .םזילַאיצָאס ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאב

 דער עלַאיצַאס א ןעמוקרעטנוא םעוו עּפָארייא-ברעמ ןיא ןוא עמ

 -ָאס םוצ ןעגנירּפשרעטנוא ךיוא דנַאלסור ןיא ןעמ טעוו -- עיצולָאװ

 לָאז יז יו ,גנַאל רעדָא ץרוק ,עיטַארקָאמעד ןוֿפ לוש יד .םזילַאיצ

 יד ןדָאש טינ ,גנוטיירגוצ רעד ןֿפלעה סיוועג ָאד טעוו ,ןייז טינ

 ןטרַאװ טלָאװעג טינ ןבָאה ייז .ןַאמעג ױזַא טינ ןבָאה סעקיװעשלַאב

 -עגנייא ןבָאה ןוא רעירֿפַא טּפַאכרַאֿפ ןבָאה ייז ,עּפָארייא-ברעמ ףיוא

 -ברעמ ןיא רעדייא ךָאנ םזילַאיצָאס םעד הכולמ רעייז ןיא טריֿפ

 ןַא ףרַאד סָאװ ,ןתמא רעד ןיא .ןבױהעגנָא סעּפע ךיז טָאה עּפָאריײא

 -- תוכולמ ענעטירשעגרָאֿפ יד ךָאנ ןײגכַאנ הכולמ ענענַאטשעגּפַא

 ...ןֿפױלכַאנ ריא ןלָאז ייז ןוא ,םױארָאֿפ ןָאט גנורּפש א יז טעוו רעמַא

 רעייז ןכָארבעג ןבַאה רעגנירּפש יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 "עג סעּפע זיא ץּפָאריײא-ברעמ ןיא רעדייא ךָאנ קרַאק ןשיטסינומָאק

 ןָאק ךיא :טגָאזעג טָאה רעריֿפ עשיטסינומָאק יד ןוֿפ רענייא .ןעש
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 עּפָאריײא ץנַאג ןיא לָאז ירפ רעד ןיא קיטנוז זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז
 1019 טימ ,טכַאנ וצ תבש ןוא ,עיצולָאװער עלַאיצָאס ַא ןכערבסיוא
 ...ןעמיוק ןכרוד ןעילֿפסױרַא דנַאלסור ןיא רימ ןלָאז ,רעירֿפ העש

 ךיז טעוװ עּפָאריײיא-ברעמ ןיא תעב זא ,ןעניז ןיא ןבָאה זומ ןעמ
 א רעדעווטנע ןייז דנאלסור ןַאק ,עיצולָאװער עלַאיצָאס ַא ןבױהנַא
 רעד ןוֿפ דנאלרעטניה א רעדָא ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ דנַאלרעטניה
 -ּפָא ןוא םזילַאיצָאס םוצ ןעגנירּפש ןוֿפ קיטקַאט רעד ייב .עיצקאער
 יד ּפָא טלַאה סָאװ ,רוטַאטקיד רעד ייב ,"ּפענ, ןיא ןרעוו ןֿפרָאװעג
 יד ייב ןייא טצנַאלֿפ ןוא דנַאלסור ןוֿפ גנולקיװטנַא עכעלטֿפַאשטריוװ
 זַא ,גנוניימ א -- טײהיײרֿפ ןַא ןעמוקוצסיוא טייהניואוועג ַא ןסָאמ
 טממוק סָאװ טייהניואוועג עכעלדעש ַא ,טייהיירֿפ ןָא רעסעב זיא סע
 ערעדנא ןעמוק ץינוצ ןגרָאמ ןַאק ןוא סעקיוװװעשלָאב יד ץינוצ טנייה
 ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,ןייז טלַאמעג ךעליירג ןָאק -- ןטָאּפפעד
 דנַאלסור ןיא ןיוש לָאז ,ןבױהנָא סעּפע ךיז טעוװ עּפָארייא-ברעמ ןיא
 עניילק ןענָאילימ רעקילדנעצ ןוֿפ דנַאל סָאד ןוא ,טקידנעעג ץלַא ןייז
 -רעזער א ,עיצקאער רעד רַאֿפ דנַאלרעטניה א ןרעוו לָאז םירעוּפ
 ןוֿפ עיצולָאװער-רטנָאק יד ןענַאװ ןוֿפ ,טײקנענַאטשעגּפָא ןוֿפ רַאואוו
 -ולַאװער עריא ןגעק תוחוּכ ערעטצניֿפ ןּפעש טעוװ עּפָאריײא ץנַאג
 .ןסַאמ ערענָאיצ

 -נעירָא ךיז ןעמ זומ עּפָאריײא ןיא עיצולָאװער רעלַאיצָאס א ףיוא
 .טינ ןעמ רָאט ריא ףיוא ןרילוקעּפס .ןריט

8 
 קיטרַאֿפ זיא דנַאל ַא ןעוו ,ןסיוו ןעמ ןָאק יו ,ןעמ סייוו יוו רעבָא

 ?טינ ןעוו ןוא םזילַאיצַָאס ןרַאֿפ
 ךיוא רעטעמָארַאב ןייק .ָאטינ זיא סעיצולָאװער רַאֿפ חול ןייק

 ןָאק'מ עכלעוו טיול ,םינמיס עסיוועג ןענַארַאֿפ ןענייז ךָאד ןוא .טינ
 ןגָאז ןָאק'מ עכלעוו ףיוא ,רעדנעל ןַארַאֿפ .ןריטנעירַא םעד ןיא ךיז
 לשמל ,טיירג טינ םזילַאיצָאס םוצ לייוורעד ןענייז ייז זַא ,םיוועג ףיוא
 ןַארַאֿפ .רעדנעל ערַארגַא-בלַאה ערעדנַא ןוא עינעמור ,דנַאלסור ,ןלױּפ
 ואוו ,עיגלעב ןוא דנַאלשטייד ,דנַאלגנע יו רעדנעל עכלעזַא רעדיוו
 ןענייז םע ןוא הגרדמ רעכיוה א וצ טכיירגרעד טָאה עירטסודניא יד
 -רעביא ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאברָאֿפ יד רעקינייוו רעדָא רעמ טיירג ןיוש
 .םזילַאיצַאס םוצ גנַאג

 בילוצ טייקטמיירג עקיזָאד יד ןרעסערגרַאֿפ רימ זַא ,ןייז ןָאק סע
 ,ןייז ןָאק סע ןוא ;קיטכיזצרוק זדנוא טכַאמ סָאװ ,ךיז ןלייא רעזדנוא
 זיא סע) ןריקיזיר וצ ארומ סיוא טייקטיירג יד ןרענעלקרַאֿפ רימ זַא
 רעסיורג רעד רַאֿפ ארומ יד זיא סע ;ארומ עכעלנעזרעּפ ןייק טינ
 -נַאג רעד רַאֿפ ,טַאירַאטעלַארּפ ןרַאֿפ ךיז ףיוא טמענ'מ סָאװ ,תוירחא
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 ןָאק ,דנַאלגנע יו רעדנעל עכלעזַא ןיא ,םלַאֿפנלַא .(טֿפַאשלעזעג רעצ
 .טייקטיירג ןגעוו דייר א ןַײז

 -ַאברָאֿפ עוויטקעיבָא יד רעפיוא זא ,ןעניז ןיא ןבָאה ךָאנ זומ'מ
 ןפַאמ יד ייב .טייקטיירג עוויטקעיבוס ַא קיטיונ ךָאנ זיא ,ןעגנונניד
 ךיז טדנעוו סיוועג .גנומיטש ערענָאיצולָאװער-וװיטקַא ןֿא ןייז ףרַאד
 לָאמ עלַא טינ רעבָא ,ןעגנוגנידַאברָאֿפ עוויטקעיבָא יד ןיא גנומיטש יד
 -ָאװוער יד זַא ,טֿפערט סע .טנַאה ןיא טנַאה ןצנַאגניא ייז טימ יז טייג
 ערענָאיצולָאװער יד רַאֿפ רעירֿפַא טֿפױלרַאֿפ גנומיטש ערענָאיצול
 ןסיורג וצ א ןוֿפ ,טיונ ןסיורג ןוֿפ טנעמָאמ ַא ןיא -- ןטייקכעלגעמ
 ןענארַאֿפ ןענייז סע תעב רעדָא ,ןסאלק עקידנשרעה יד דצמ קורד
 םעד ייב ןוא ,עיצולָאװער רעשיטילָאּפ ַא רַאֿפ זיולב ןעגנוגנידַאברָאֿפ
 ,עלָאר עטסויטקַא יד ריא ןיא טליּפש רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ

 -ָאוװוער ןייז רַאֿפ יז ןכַאמ וצ גנובערטש עכעלריטַאנ ַא סיוא טסקַאװ
 .לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס ןייז ריא ךרוד ןכעלקריוורַאֿפ וצ ,עיצול
 טקיטעּפשרַאֿפ גנומיטש ץרענָאיצולָאװער יד זַא ,טֿפערט לָאמַא ןוא
 ןעוועג זיא סָאד יוװ ,ןעגנוגנידאב עוויטקעיבָא יד ךָאנ טקניה יז ןוא
 -סודניא ריא סָאװ ,עגַאל רעטריגעלױוירּפ רעד בילוצ דנַאלגנע ןיא
 .קרַאמ-טלעוו ןֿפױא ןעמונרַאֿפ טייצ ערעגנעל ַא טָאה עירט

 זומ גנומיטש יד .ןרידוטש ןעמ זומ ןעגנוגנידאב עוויטקעיבָא יד
 -ימש יד ןַא טסקַאװ ,טנעָאנ זיא עיצולָאװער א תעב .ןליֿפרעד ןעמ
 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןיא .ףמַאק םוצ ךיז ןסייר ןסַאמ יד ; גנומ
 טֿפול רעד ןיא יוװ ,גנוגנערטשנָא עקרַאטש א ךיז טליֿפ ערעֿפסַאמטא
 -רעד טעוװ ,שוח ןרענָאיצולָאװער ַא טָאה סע רעוו .םערוטש ַא רַאֿפ
 .םורַא ןוא ךיז ןיא רעטעוו ןרענָאיצולָאװער םעד ןליֿפ

 טימ ןציז ןענעק ןלָאז ןטסילַאיצָאס יד ןעוו ,טנעמָאמ אזא ָאטינ
 רַאֿפ ןָאט ץלא ןלעוװ ןעגנוגנידַאב יד זַא ,ןטרַאװ ןוא טנעה עטגײלרַאֿפ
 רעזדנוא ןוא ,ןשטנעמ עקידעבעל ךרוד ןקריוו ןעגנוגנידאב יד ,ייז
 יד ןוֿפ לָאצ ןיא ןיירא ךיוא טייג טײקוויסַאּפ רעדָא טייקוויטקא
 ןטסילַאיצָאס יד ןזומ עיצולָאװער ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא .ןעגנוגנידַאב
 ןזָאל טינ ,ןבַאגֿפױא עטסקיטכיוו יד ףיוא תוחוּכ עלַא ןרירטנעצנָאק
 ןוא ןַאלּפ רעמ סָאװ עיכיטס רעד ןיא ןגָארטנײרַא ,ןֿפרַאװעצ ךיז
 -גָאט םעד ןריֿפ ןעמ זומ דנַאמשליטש ןוֿפ טנעמָאמ ןיא .ןייזטסואווַאב
 יד ןטיירג ןעמ זומ ,סאלק-רעטעברַא ןוֿפ ףמַאק ןקידעכַאװ ןכעלגעט
 סָאד ,ןעגנוגנידַאב יד ןטיירג .ןסַאמ יד ןטיירגוצ ןוא ןעגנוגנידַאב
 ןֿפלעה ,סעקטַאגָאר עלַא ןכערב ךרוד ,עיטַארקַאמעד ךרוד : טסייה
 רעכיג סָאו גנולקיווטנַא רעכעלטֿפַאשטריװ רעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד
 סָאד -- ןסַאמ יד ןטיירג .געוו ןכעלדיײמרַאֿפמוא ןייז ןכַאמוצכרוד
 .גנוראֿפרעד ןעלמַאז ,ןרעלקֿפױא ,ןרינילּפיצסיד ,ןריזינַאנרָא טסייה
 ןסאמ יד ייב ןקעוו דנַאנַאכָאנ ןעמ זומ ,ןָאט טינ ןלָאז רימ סָאװ ןוא
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 ןיא ןבָאה דנַאנַאכָאנ רימ ןזומ ,ןָאט טינ ןלָאז רימ סָאװ .טײקוויטקַא
 טרילוגער סָאװ ,רעזייווגעוו רעד ןרעוו זומ רע .ליצדנע םעד גיוא
 -נָאט עקיטיונ יד טרעוו םיא ןָא .גנוטכיר יד טיג ,טירט ערעזדנוא
 עדעי יז טרילרַאֿפ ,ךעלניילק וצ ,קידעכָאװ וצ ןיוש טעברַא עכעלגעט
 .טֿפַארק-סגנואיצוצ

 -ָאווער ןוא ןעלגילֿפ טעברַא רעטסקידעכָאװ רעד טיג ליצדנע רעד
 ןרעוו ןָאק טנייה ןוֿפ וטֿפױא רעטסנעלק רעד .טעּפמיא ןרענָאיצול
 -ָאס ןטימ ןטכױלַאב רָאנ זיא רע בוא ,ןגרָאמ ןסיורג םוצ טירט א
 | .לאעדיא ןשיטסילַאיצ

6. 

 ןענייז רעטעברַא רענַאקירעמַא קיניײװ ױזַא סָאורַאֿפ

 גנונעװַאב רעשיטסילַאיצָאפ רעד ןיא

 ןקירָאֿפ ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןעוועג זיא דנַאלגנע סָאװ
 -רעיוהענמוא עריא טימ .טנייה עקירעמַא זיא סָאד ,טרעדנוהרָאי
 םעטסיס רעד טימ ,קינכעט ריא טימ ,רעמיטכייר עכעלריטאנ עסיורג
 ןעגנולָאצּפָא ץענערג עכיוה ףיורא טגייל סָאװ ,םזינָאיצקעטַָארּפ ןוֿפ
 קרַאמ ןטסקינייװעניא םעד טמַאצרַאֿפ ןוא תורוחס עשידנעלסיוא ףיוא
 ןיוש עקירעמַא טָאה םעלַא םעד טימ -- ץנערוקנָאק רעדמערֿפ ןוֿפ
 רעד .ןָא ןביוא טרָא ןַא טפַאשטריוװטלעוו רעד ןיא ןעמונרַאֿפ גנַאל
 -רעוו סָאװ ,"ןאקלואוו א ףיוא םולש , םנוֿפ ןרָאי יד ןוא גירק-טלעוו
 שימָאנָאקע עקירעמַא טלעטשעגקעווװַא ןבָאה ,ןֿפַאשעג טָאה ליַאס
 רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא רעביא רעכעה טייוו ,טרָא ןטשרע ןֿפױא
 ,טלעוװו רעד ןוֿפ קנַאב יד טציא זיא קרָאידינ .טלעוו רעד רָאג ןוֿפ
 עּפָאריײא ןוֿפ תוכולמ עסיורג עלַא .ןָאדנַאל ןעוועג רעירֿפ זיא סָאד יו
 .עקירעמַא וצ תובוח ןיא טקנומעננייא סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ ןענייז
 יד ןבָאה ןֿפָאטש-יור רענַאקירעמַא ,ןטקודָארּפ-קירבַאֿפ רענַאקירעמַא
 ןֿפַאשעג טָאה סָאד .טלעוו רעד ןוֿפ קרעמ עלַא ףיוא טנַאהרעביוא
 סָאד .לַאטיּפַאק רענַאקירעמַא ןראֿפ עגַאל-לָאּפָאנָאמ ערעדנוזַאב ַא
 רענַאקירעמַא םעד רַאֿפ ענַאל עכעלסילשסיוא ןַא ןֿפַאשעג ךיוא טָאה
 -ַאב יד .טֿפַארק-סטעברא ןייז רעייט ןֿפױקרַאֿפ ןעק רע .רעטעברא
 רעטעברַא רענַאקירעמַא םנוֿפ עגַאל יד טכַאמ עיצַארגימיא עטצענערג
 ,רעטעברַא םעד רַאֿפ םזינַאיצקעטַארּפ ןימ א זיא סָאד ; רעטסעֿפ ךָאנ
 רַאֿפ םזינָאיצקעטָארּפ 8 ןענייז ןעגנולָאצּפָא ץענערג עכיוה יו טקנוּפ
 ,ץטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ טנעמַאמ ןייק ןיא .ןטנַאקירבַאֿפ יד
 טכיירגרעד טינ רעטעכרַא יד ןבָאה ,טלעוו רעד ףיוא דנַאל ןייק ןיא
 ױזַא ,טייצ עיירפ ליֿפ ױזַא טגָאמרַאֿפ טינ ,ןבעל ןוֿפ דַארג ןכיוה ַאזַא
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 טציא רעטעברַא יד ןרעוו ץּפָארייא ןיא ביוא .ןטייקכעלמעװקַאב ליֿפ

 .טײקטַאז ןוֿפ ןלָאװשעג עקירעמא ןיא ייז ןרעוו ,רעגנוה ןוֿפ ןלָאװשעג

 עקירעמַא ןיא טנייה ןענייז ױזַא ,לָאמַא דנַאלגנע ןיא יו ,סיוועג

 -רעד .עטעֿפ יד ןשיווצ יק ערעגָאמ ,ןעמַאנסוא עקירעיורט ןַארַאֿפ

 ןָא ,קיײסַאּפ ןיא רעטעברא-ליטסקעט עדנקיירטש יד ןָא ךיז טנַאמ

 ןָא ךיז טנָאמרעד ;ץעינישזדריווטסעוו ןיא רעניימט-ןליוק עכייוו יד

 ןעלקייק ןיא ןרָאי עטצעל יד ןטלַאה עכלעוו ,סדיײרט-לדַאנ ערעזדנוא

 זיא ,םדיירט "עקירעדינ, יד טָא ןיא וליֿפַא רעבָא .ּפָארא-גרַאב ךיז

 -לעז יד ןיא ץּפָאריײא ןיא רעדייא ,רעכעה ךס ַא ןבעל ןוֿפ דַארג רעד

 ,םדיירט יד ןיא ,סדיירט ענענַאטשעגּפָא יד ןיא ןוא .סדיירט עקיב

 ךַאװש טרעוו עכלעוו ,טעברַא עשיזיֿפ ערעווש ךיז טרעדָאֿפ סע ואוו

 -- ןטנַארגימיא רעדנעלסיוא ןעמונרַאֿפ בור סָאד ןענייז ,טלָאצַאב

 ןעניפעג רענַאקירעמא ענעריובעגנייא יד .ןדיא ,ןווַאלס ,רענעילַאטיא

 ייז .םדיירט עטלעטשעגקעווא-רעכעה ןיא רעצעלּפ עטלָאצַאב-רעסעב

 י"ימיא יד ףױא טקוק עכלעוו ,עיטַארקָאטסירַא-רעטעברַא יד ןדליב

 ילעוו טימ ,רעקירד-ןיול ףיוא יו ,םיאורב עקירעדינ ףיוא יו ,ןטנַארג

 ןֿפלעה טינ ףרַאד'מ עכלעוו ,אשמו עגמ ןייק ןבָאה טינ ףרַאד'מ עכ

 עטכע יד ףיױא ןקוק רעדיוו ענעמוקעגרעבירַא יד .קיירטש ַא ןיא

 ירַאֿפ רעסייה רעייז ןוא ,האנק טימ ,ףױרַא ןטנוא ןוֿפ רענַאקירעמַא

 "רעטנוא רעד .ענעי יו ,הגרדמ ַאזַא ןכיירגרעד רעכיג סָאװ : זיא גנַאל

 טלַאֿפ טעברַא עטריציֿפילַאװק-טינ ןוא עטריציֿפילַאװק ןשיווצ דייש

 ןוא רענאקירעמַא עטכע ןשיווצ דיישרעטנוא םעד טימ ףיונוצ ָאד

 ןופ דנַאטשמוא רעלעיצעּפס רעד טָא ןוא .ענעמוקעגרעבירַא-דמערֿפ

 ײלַארָאמעד ןוא רעֿפיט סאלק-רעטעברַא םעד ָאד טלַאּפש עקירעמַא

 .ואוו-שרעדנַא יוװ ,רעקראטש םיא טריזיל

 -סילַאטיּפַאק םעד ןוֿפ לּפַאטש ןטסכעה ןֿפױא טייטש עקירעמַא

 ,קיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא סיורג ױזַא זיא דנַאל סָאד רעבָא .רעטייל ןשימ

 -עקניוו עכעלטּפַאשטריװ ןוא ןדנעגעג ןַארַאֿפ ךָאנ ןענייז םיא ןיא זַא

 ײמירּפ רעטשרע רעד ןופ עץכָאּפע יד רעביא טציא ןבעל עכלעוו ,ךעל

 ןשטנעמ ןקיאעֿפ ןשיגרענע ןַא רַאֿפ .לַאטיּפַאק ןוֿפ גנולמַאזנַא רעוויט

 ןרעוו וצ ,ןטעברַאוצּֿפױרַא ךיז ןטייהנגעלעג ךס ַא ןארַאֿפ ךָאנ זיא

 טינ ,ןסָאלשעגנייא רעקינייוװ ָאד זיא סַאלק-ןטסילַאטיּפאק רעד .ךייר

 -כעלגעמ , יד טָא ןרעוו יאדווא .עּפָאריײא ןיא יוו ,טקידנערַאֿפ ױזַא

 ןענַארַאֿפ רעבָא ;רעקיניײװ גָאט ןוֿפ סָאװ "ןטייהנגעלעג ןוא ןטייק

 -עברַא רעשיגרענע ,רעקיאעֿפ רעדעי ןוא ; ךיוא טנייה ךָאנ ייז ןענייז

 ןקילייורעד א ףױא יו ,טעברַא ןייז ףיוא טנייה ךָאנ טקוק רעט

 רעבָא .טרעדנוה ןוֿפ רענייא רשֿפא ךיז טעװ ןטעברַאֿפױרַא .ּפַאטע

 ןגעוו רָאנ ,טעברַא יד ןעײרֿפַאב ןגעוו טינ ןרעלק טרעדנוה ןוֿפ קיצכַא

 -ָארּפ א טציא טביילב טָאידיא ןַא רָאנ .טעברַא רעד ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאב
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 זיא רעכלעוו ,רעטעברא רענעזעוועג 8 טגָאזעג רימ טָאה ,רעירָאטעל
 .,קינטיַארלָא ןֿא ןרָאװעג

 םערָאװ .םזילַאיצָאס ןרַאֿפ גנומיטש ןייק ןֿפַאש טינ ןעק עגַאל אזַא
 -רַאנַא עקילָאמַא יד ןוֿפ לטרעוו עטלַא סָאד תמא טינ זיא סע ביוא
 -רַאֿפ סָאד תמא טינ ךיוא זיא -- רעסעב ץלַא רעגרע סָאװ :ןטסיכ
 זַא ,קיטכיר טינ זיא סע .רעסעב ץלַא רעסעב סָאװ :לטרעוו עטרעק
 וצ רע זיא רעטנעענ ץלא ,ךיז טבעל רעטעברא םעד רעגרע סָאװ
 ,ןבעל ןוֿפ הגרדמ עקירעדינ א ןַארַאֿפ .םזילַאיצָאס ןוא עיצולָאװער
 ןדעי ,טסעטָארּפ ןוֿפ קנוֿפ ןדעי רעטעכרַא םייב סיוא טשעל עכלעוו
 ,המהב ַא ןיא םיא טלדנַאװרַאֿפ ןוא סרעסעב ףיוא גנונעֿפָאה ןוֿפ קנוֿפ
 ערעכעה אזַא רעבָא ןארַאֿפ .ךָאי םעד םאזכרָאהעג טגָארט סָאװ
 ,ֿפמעט ןוא טאז רעטעברא םעד טכַאמ עכלעוו ,ןבעל ןוֿפ הגרדמ
 ןוא רעטייוו ןגעוַאב וצ ךיז קיאעֿפ טינ ןוא ןֿפָאלשרַאֿפ ,ןדירֿפוצ
 .רעכעה

 טדער ריא :טגָאזעג עסָאנעג רענעזעוועג א רימ טָאה גנַאל טינ ָאד

 ןא ןבָאה זמ שטנעמ א ז8 ,סע טגָאז רעוו .ןלאעדיא ןגעוו ץלא
 ךָאד בעל ןוא ןבעגעגֿפױא גנַאל ןיוש סע ךיא בָאה טָא ?לאעדיא
 -ץברא עשידיא יד יו רעדָא רעטעברא עשטייד יד יוװ ,רעסעב ךס 8
 ..םזילאעדיא ןוא םזילַאיצָאס רעייז רָאנ טימ ןלױוּפ ןיא רעט

 ףיוא ױזַא עקירעמא ןיוש טעוװ ?ןביילב ױזַא קידנעטש סע טעוו
 ןֿפפא םושב ?לָאּפָאנָאמ עכעלטֿפַאשטריװ ריא ןטלאהנייא לָאמעלַא
 -עג טָאה סע סָאװ ,ּפעלק יד ןוֿפ ךיז וצ ךיג טמוק דנַאלשטיײיד .טינ
 -טלעוו ןֿפױא ןעמענרַאֿפ דנַאלשטייד טעוו םורא ןעצ רָאי 8 ןיא .ןגָארק
 -קנַארֿפ .רעירֿפ יו ,טרָא ןרעטסעֿפ א ,ןרעסערג ַא ךָאנ רשֿפא קרַאמ
 סָאװ ,ןזייא ןסַאמ יד וצ ןליוק ךס ַא ןעמוקַאב גירק ןכָאנ טָאה ךייר
 ןיירַא רָאי עלַא טמענ ךײרקנַארֿפ .רעירֿפ ןוֿפ טגָאמרַאֿפ טָאה סע
 טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןוֿפ .עילַאטיא ןוֿפ ,ןלױּפ ןוֿפ ןטנַארגימע ןסַאמ
 ןֿפוא טציא סע טייג ,ןעלקיטרַא-סופקול ץלַא יוװ רעמ טריצודָארּפ
 -סודניא-סיורג רענרעדָאמ רעקיטכעמ ַא ןוֿפ דנַאל א ןרעוו וצ געוו
 ןֿפרַאװנײרַא ןוא ךיז וצ ןעמוק ףוס לּכ ףוס טעוװ דנַאלסור .עירט
 -ניא רעד ןיא תורצוא-רוטַאנ עטרירַאב טינ טעמּכ ךָאנ ,עקיזיר עריא
 ץייר ַא ןיא .טדערעגּפָא ךָאד זיא ןאּפַאי ןגעוו .קרַאמ ןֿפױא ,עירטסוד
 יד .עירטסודניא ענעגייא ןַא טסקַאו ןוא טצָארּפש רעדנעל ץיינ
 -ץטש-לָאּפָאנָאמ יד ןדלוד קיבייא טינ טעוװ טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק
 -הדיחי:תב יד טעדלודעג קיבייא טינ טָאה יז יו ,עקירעמַא ןוֿפ גנול
 : .דנאלגנע ןוֿפ טֿפַאש

 רעקיטציא ריא בילוצ אקוד סיזירק ַא רָאֿפ טייטש עקירעמא ןוא
 -ָארייא עריא ןוֿפ טרעדָאֿפ עקירעמא .עגַאל רעכיוה-ךעלסילשסיוא
 זייווכעלסיב ןלָאז ייז ,ןטנעצָארּפ ןלָאצ ןלָאז ייז תובוח ילעב עשיאעּפ
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 -עּפס ןסָאלשעג םעד ןגעוו ןיוש טָאה יז .ןרק םעד ןלָאצסױא ןבוהנָא
 עקירעמַא ?ןלָאצסױא ריא סע ןעמ טעװ סָאװ טימ .ןכַאמּפָא עלעיצ
 ןענישאמ ,ןליבָאמָאטָא ,ןטקודָארּפ-םרַאֿפ ץּפָאריײא ןיא טֿפױקרַאֿפ
 טלָאצַאב ןגירק יז טעוװ סָאװ טימ .ןכיילג רעד ןוא טעברש-דרע ןוֿפ
 ?ןעמענ ץּפָאריײא סע טעוװ ואוו רעבָא ?דלָאג טימ ? םעלַא םעד רַאֿפ
 ?תורוחס טימ .עקירעמא ןיא ךיז טניֿפעג טלעוו רעד ןוֿפ דלָאג בור סָאד
 רעטיירב ןענעֿפע .םזינָאיצקעטָארּפ םעד ןכַאװשוצּפָא ןעמוקסיוא טעוו
 ,סע טסייה .ןטקודָארּפ עשידנעלסיוא רַאֿפ עקירעמא ןופ ןרעיוט יד
 רעטעברא רענַאקירעמַא יד ןוא ןטנַאקירבאֿפ רענַאקירעמַא יד זַא
 ןשימייה םענעגייא רעייז ףיוא ץנערוקנָאק עסיורג ַא ןעמוקאב ןלעוו
 .קרַאמ

 -סילַאטיּפַאק רעד ןיא .טסקַאו עקירעמַא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב יד
 ,םענייא ןדעי ןוֿפ ןטייקכעלגעמ יד סע טרענעלקרַאֿפ גנונעדרָא רעשיט
 טרעיול ,קידייל םורא טייג סָאװ ,ײמרַא-ורעזער יד טרעפסערגרַאֿפ
 טקירד ,טעברַא ןוֿפ זיירּפ םעד טרענעלקרַאֿפ ןוא טסנידרַאֿפ ךָאנ
 טציא ןטעברא עכלעוו ,רענעילאטיא ןוא ןווַאלס יד .ןיול םעד ּפָארַא
 קידארומ ןרעוו עכלעוו ,סדיירט עטלָאצַאב-קירעדינ ערעווש יד ןיא
 טריטסערֿא ,ןגָאלשעג ייז ןרעוו קיירטש ןדעי ייב ןוא ,טריטַאולּפסקע
 ,עדמערֿפ ,ןטנַארגימיא ןענייז -- טניה יד יו ןסָאשעג וליֿפַא ןוא
 עטכע יד ןוא ייז ןשיווצ ןוא ,עטקיטכערַאב-לוֿפ ןייק טינ שיטקַאֿפ
 ןייז ןיוש ןלעוװו רעדניק ערעייז רעבָא .טנורנּפָא ןַא זיא רענַאקירעמַא
 ןיא רעצעלּפ עטלָאצַאב-טוג ןוא .ענעריובעגנייא ,רענַאקירעמַא עטכע
 רימ ןלעוװ .טיירגעגנָא טינ ייז רַאֿפ ןענייז ןעירטסודניא ערעכעה יד
 ןעווערָאה ןלעוו סָאװ ,רענַאקירעמַא עתמא לָאצ עסיורג ַא ןבָאה
 -ןצמוא רעייז טעוו .טכעלש ןבעל ןוא ןרעוו טלָאצַאב ךַאװש ,רעווש
 ןייק ןבָאה טינ יז טעוװ ?ןסיגסיוא טינ ךַאז ןייק ןיא ךיז טײקנדירֿפ
 ?דנַאל ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ-טכַאמ יד ףיוא גנוקריוו םוש

 -ץברא יד ןוֿפ עגַאל עשימָאנָאקע יד טעוװ עּפָאריײא ןיא ביוא ןוא
 ךעלדײמרֿאֿפמוא סע טעוװ ,טציא יוװ קירעדינ ױזַא ןביילב ןסַאמ-רעט
 רענאקירעמא יד ןוֿפ דַארגסנבעל םעד ןקירדוצּפָארַא ףיוא ןקריוו
 תורוחפ ןייק ןעמ טעוו אֿפוג עקירעמַא ןיא זַא ,ןייז לָאז .רעטעברַא
 -- תורוחפ ערעייז רעבָא .ןזָאלנײרַא טינ רעדנעל עשיאעּפָאריײא ןוֿפ
 םנוֿפ קרעמ יד ןציײלֿפרַאֿפ ןלעוװ -- טעברַא רעקיליב ןוֿפ טכורֿפ יד
 ןסױטשסױרַא ןלעװ ייז ; עקירעמא-םורד ןוֿפ ,חרזמ ןטייוו ןוא ןטנעָאנ
 גרובסטיּפ ןוֿפ ,ָאנאקיש ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ ןטקודָארּפ יד ןטרָאד ןוֿפ
 -רעד דלַאב סע טעוװו רעטעברַא רענאקירעמא רעד ןוא ,טיָארטעד ןוא
 .סעציײלּפ ענייז ףיוא ןליֿפ

 רענַאקירעמַא יד זַא ,ראֿפעג עסיורג ַא ןארַאֿפ זיא סע .רעמ ךָאנ
 עסיורג ןריֿפוצסױרַא קיסעמקעווצ רַאֿפ ןעניֿפעג ןלָאז ןטסילַאטיּפַאק
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 יטלעוו ערעדנַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןייק לַאטיּפַאק רעייז ןוֿפ ןלייט

 -ערג זיא ץיצַאטַאולּפסקע יד ןוא רעקיליב זיא טעברַא יד ואוו ,ןלייט

 יעמַא יד סע ןעוט זייוולייט .הרעשה ַא ױזַא טָאלג טינ זיא סָאד .רעס

 האולה ןַא טיג ןעמ ןעוו םערָאװ .טציא ןיוש ןטסילַאטיּפַאק רענאקיר

 "ענרעטנוא יד ןיא הּתֹוש ַא שיטקַאֿפ ןעמ טרעוו ,דנַאל רעדנַא ןַא

 זַאב לַאטיּפַאק רענַאקירעמַא רעד ןעוו ןוא .דנַאל םענעי ןוֿפ ןעגנומ

 םע טסייה ,ואוושרעדנַא ץעגרע יצ דנַאלסור ןיא סעיסעצנָאק טמוק

 ,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא רעדנעל ענעי ןיא טיוב רע זַא ,ךָאד

 -קעֿפ ןייק טיובעגסיוא דרָאֿפ טינ טָאה .טיֿפָארּפ טיצ רע עכלעוו ןוֿפ

 "יינ יד ןוֿפ רעגניז ןָאט ןיא טינ סע טלַאה ? ץּפָאריײא ןיא סירָאט

 ןָאט לַאטיּפַאק רענַאקירעמַא רעד סע טעוװ רעטייוו סָאװ ? ןענישַאמ

 ,דנַאלסור ןוֿפ רעטעברַא יד .םענרַאֿפ ןרעסערג ַא ןיא ןוא רעטֿפָא ץלַא

 ןעניד וצ עקירעמַא ןייק ןרירגימע טינ ןענעק עילַאטיא ןוא ןליוּפ

 רענַאקירעמַא רעד ;ןדָאב ןייז ףיוא לַאטיּפַאק רענַאקירעמַא םעד

 רעדָא ןלױּפ ,דנַאלסור ןייק ןרירגימע וצ ײרֿפ רעבָא זיא לַאטיּפַאק

 .ןדָאב רעייז ףיוא רעטעברַא עקיטרַאד יד ןריטַאולּפסקע ןוא עילַאמיא

 עמַא םעד ;טיֿפָארּפ רעמ וצ סע טגָאז לַאטיּפַאק רענַאקירעמַא םעד

 .וצ טינ םיוועג סטוג ןייק טקעריד סע טגָאז רעטעברַא רענאקיר

 "עמא ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטעברַאוצֿפױרַא ךיז ןטייקכעלגעמ יד

 סָאװ ,רענייא רעדעי .ןּפעשסױא ףוס לּכ ףוס ךיז ןזומ ,ןבילבעג עקיר

 רעמ סָאװ .ערעדנַא רַאֿפ טרָא םעד טרענעלקרַאֿפ ,ףױרַא ךיז טעברַא

 טגנירד לַאטיּפַאק-סױרג רעד רעמ סָאװ ,טסקַאװ גנורעקלעֿפַאב יד

 עטסגנע יד ןיא ,דנַאל ןוֿפ ךעלעקניוו עטסנֿפרַאװרַאֿפ יד ןיא ןיירַא

 ךס א רעטציא סע טוט רע ןוא -- טֿפַאשטריװ רעד ןוֿפ ךעלעטלעּפש

 ןטעֿפ םייב רעטרע יד ןעמונרַאֿפ ןרעוו רעמ ץלַא -- לָאמא יו רעכיג

 -עווש ןוא רערעווש ץלַא טרעוו טעברַא רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז ,שיט

 יסּפ יד ןרעוו ןֿפַאשַאב רעטעברַא ןדעי ייב זומ ףוס לּכ ףוס ןוא רער

 טדימשעגוצ ןבעל ןצנַאג ַא זיא סָאװ ,קינשזרָאטַאק ַא ןוֿפ עיגַאלַאכ

 .טייק יד ןכערב -- גנונעֿפַאה ןייא רָאנ טָאה רע ןוא עקשטַאט ןייז וצ

 עקירעמַא ןוֿפ רעטעברַא יד רַאֿפ ןטלַאהנָא ןלעוו קיבייא טינ

 יד ןעוו ,ןרָאי ןעמוקנָא ןלעוו ןוא ןזומ סע .ןרָאי עטוג ןביז ערעייז

 טייקרעכיז-טינ יד ,רעקרַאטש ןוא רעטֿפַא ןרעוו טעוו טײקיזָאלטעברַא

 רענעלק ןוא ןיילק ןרעוו ןלעוו סע ןעוו ; רעסערג גָאט ןקידנגרָאמ ןיא

 רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא סעיציזָאּפ עיינ ןעניוועג וצ ןטכיזסיוא יד

 עלא ןעגנערטשנַא ןומ טעוו'מ ןוא גנונעדרַא רעשיטסילַאטיּפַאק

 ענענואוועג לָאמנייא ןיוש עטלַא יד ןטלַאהוצנייא זיא סע יו ןטֿפערק

 זַא ױזַא ,ןסקַאװ ןזײרּפ יד ,ןסקַאװ ןשינעֿפרעדַאב יד ןוא ,סעיציזַאּפ

 טסייה סױארַאֿפ ןייג טינ ; ןרילרַאֿפ שיטקַאֿפ טסייה ןטלַא םייב ןביילב

 עיגָאלָאכיסּפ רעד ףיוא ןקריוו ףוס לּכ ףוס ןזומ סע טעוװ .קירוצ ןייג
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 ,רעשירעֿפמעק ,רעויטקַא ייז ןכַאמ ,רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ןוֿפ
 .םזילַאיצָאס ןרַאֿפ רעקיטײרגנָא

 -רעטעברא יד ףיוא ןקריוו סָאװ ,ןרָאטקַאֿפ ערעדנא ךָאנ ןַארַאֿפ
 ןוא עלערוטלוק ןרָאטקַאֿפ ;םזילַאיצַאס ןגעק רעדָא רַאֿפ -- ןסַאמ
 ענייא עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא ןענייז סָאװ ,עכלעזא ;עשיטילַאּפ
 .ןדיישראפ דנַאל ןדעי ןיא ןענייז סָאװ ,עכלעזא ןוא ,עקיבלעזיד ןוא
 ךיא ןכלעוו ,רָאטקַאֿפ ןייא ףיוא זיולב טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא
 ץמַא ןוֿפ טנייה רעד זַא רָאלק זיא רימ ןוא ,ןטסקיטכיוו ןרַאֿפ טלַאה
 דנַאלגנע ןוֿפ טנייה רעד ןוא ,דנַאלגנע ןוֿפ ןטכענ רעד זיא סָאד ,עקיר
 ןיא רעבָא ,ןטייהלצנייא עלַא ןיא טינ .עקירעמַא ןוֿפ ןגרָאמ רעד זיא
 .ןכירטש עניימעגלַא

 ףיױא ץוריּת ַא קידנעטש ןכוז סָאװ ,רעלױֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג
 ,ױזַא בױא :ןעײרֿפרעד ךיז ןלעוו ,טנעה עטגעלעגֿפױנוצ טימ ןציז
 -1ידַאב יד זיב טעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ ןטראװ רימ ןלעוו
 ? שינעלייא יד טציא זיא סָאװ .ןרעוו קיטייצ ןלעוװ ןעגנוג

 -םיב רָאנ ,לָאמַא טימ טינ קיטייצ ןרעוו ןעגנוגנידאב יד רעבָא
 קיטכיר סע ןעק רעווװ ןוא .ןקרעמַאב וצ םיוק בױהנָא ןיא ,זייווכעל
 ןעק סע ?ןרעוו קיטייצ ןָא ןביוה ייז ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןעמיטשַאב
 ןוא שואי ןוֿפ טלקנודרַאֿפ ךָאנ ןענייז ןגיוא ערעזדנוא תעב זַא ,ןייז

 ןארַאֿפ ןיוש ןטרָאד רעדָא ָאד ןענייז ,טינ ךיז רַאֿפ ןדָאב ןייק ןעעז
 -רַא רעזדנוא ןוא ,ןריר וצ ןָא ןיוש ךיז טביוה סע ואוו ,ךעלעקניוו
 -כרוד זיא -- םַא-ביוה רעכעלטפאשלעזעג ַא ןוֿפ טעברַא יד -- טעב
 .קיטיונ סיוא

 -ָאס עשילגנע יד סָאװ ,טעברַא-ריזינַאגרָא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ יד
 -ניג טינ םזילַאיצָאס ןרַאֿפ ,"עטעֿפ , יד ןיא טריֿפעג ןבַאה ןטסילַאיצ
 ןֿפרָאװעג טָאה יז .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ טינ ןענייז -- ןרָאי עקיטס
 זיא טייצ יד תעב ,רעטעּפש ןעגנַאגעגֿפױא ןענייז עכלעוו ,רענרעק
 עכלעוו ,רעוט ןוא ןערדאק ןֿפַאשעג ןבָאה ייז .רעקיטסניג ןרָאוװעג
 טעברַא "רענעֿפרַאוװעגסױרַא, רעד ןָא .ץונוצ קרַאטש טציא ןעמוק
 רָאביײל עשילגנע יד טלַאװ ,ןטסילַאיצַאס עשילגנע עקילַאמַא יד ןוֿפ
 -סילַאיצָאס שוריֿפב םעד ןעמונעגנָא טינ ךיג ױזַא סיוועג ײטרַאּפ
 .טציא טגָארט יז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשיט

 -רעטעברא עכלעזא ָאד ןארַאֿפ .עקירעמַא טימ טציא זיא ױזַא
 ןשיטסילַאיצַאס םעד ןעמענוצֿפױא קיטייצ ןיוש ןענייז סָאװ ןטכיש
 ןֿפַאש זומ ןעמ ןוא .געוו ןשיטסילַאיצָאס ןֿפױא ךיז ןלעטש ןוא טרָאװ
 ,טייצ רעד רַאֿפ רענייטש-לקניוו ןגעל ,תוחומ יד ןטיירג ,ןרינָאיּפ
 סָאװ ,רעד .גנַאג ןלוֿפ ןטימ קעווא ןענעק טעוװ טעברַא רעזדנוא ןעוו
 טייצ סמענעי -- ןטרַאוװ ןוא טסורב ןֿפױא טנעה יד ןנײלרַאֿפ רָאנ ןעק
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 .םיא רַאֿפ טיירג םינ טייצ יד זיא טנייה .ןעמוק טינ לָאמנייק טעוו
 .טייצ רעד רַאֿפ טיירג ןייז טינ רע טעווװ ןגרָאמ

 ןוא טײקלױֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רַאֿפ ץוריּת ןייק ָאטינ זיא סע
 טעברַא יד ןעוו ,שואי ןיא ןלַאֿפנײרַא טינ רָאט'מ .טײקנזָאלעגּפָא
 .טעטרַאוװרעד ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַאטלוזער יד טינ טייוו לייוורעד טיג
 -עבעל ןיא ןקירדסיוא סע ךיז זומ ,לאעדיא רעד םענייא ייב טבעל
 -עבעל ןעגנערב רעטעּפש רעדָא רעירֿפ טעוװ עכלעוו ,טעברא רעקיד
 ןענייז סָאװ ,ענעי רָאנ ןכוז קידייל ןציז ףיוא םיצוריּת .טכורֿפ עקיד
 .ןייז וצ רבקמ ןסעגרַאֿפ ייז טָאה'מ רָאנ ,טםיוט גנַאל לאעדיא ןרַאֿפ
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 דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד

 ,לזמ ןקיבלעז םעד טָאה דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד
 טַאהעג טָאה סע סָאװ ,ךַארּפש עשידיא יד ,קלָאֿפ עשידיא סָאד סָאװ
 .טַאירַאטעלָארּפ רעשידיא רעד ךיוא קירוצ רַאי קילדנעצ רַאּפ ַא טימ
 -עכַאז עכלעזא .ןבעל ףיוא טכער רעייז ,ץנעטסיזקע רעייז טנקייל'מ
 ייז בוא ןוא ,ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא רַאג ןענייז ,ןעמ טגָאז ,ןשינ
 יד טָא ןוֿפ טעוו'מ רעכיג סָאװ ןוא ,ןייז טינ יז ןֿפרַאד ,ָאד ַאי ןענייז
 ,זיא ץלַא יו רעקידריווקרעמ .רעסעב ץלַא ,ןרעוו רומּפ תומולח עזייב
 דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םענוֿפ רענגעק עטסֿפרַאש יד סָאװ
 רענעקיײלרַאֿפ עטסערג יד יו ױזַא טקנוּפ ,ןטסילַאיצָאס-ןדיא ןענייז
 אקווד ןענייז ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ ןוא קלָאֿפ ןשידיא םענוֿפ
 -סנָאיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ךָאנ טציא ןוא .ןדיא
 םעד ברע ,עיצַארעדעֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ךָאנ ,ַארויב
 ןרעה דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םענוֿפ םואעליבוי ןקירָאיס
 ?דנַאברַאֿפ רימ רעװ :עלעדיל עטלא סָאד רעדיוו ןוא רעבָא רימ
 ?דנַאברַאֿפ ַא ןצנַאג ןיא ףרַאד רעוו ?דנַאברַאֿפ רימ סָאװ

 לָאמ ךס א ןיוש זיא סָאװ ,סָאד ןזײװַאב לָאמַא ךָאנ ךיא לָאז
 -- ןזייוװַאב וצ קירעביא ךעלטנגייא זיא סָאװ סָאד ,ןרָאװעג ןזיוורעד
 -ֿפיוא עקיטכיוו ןַארַאֿפ ןענייז סע זַא ,קידנעווטיונ זיא דנַאברַאֿפ רעד זַא
 רעבָא ,ערקירּפ וליֿפַא זיא םע ? ןןריֿפסיױא ייז ןָאק רע סָאװ ,ןבַאג
 .ןעמ זומ --- זומ עמ זַא

 ןיא זַא ,ןבָאה ןליוו רענגעק .ךַארּפש רעד ןוֿפ ןבױהנָא לע ךיא
 שידיא טציא זיא עדנַאנַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצַאס רעד
 ןוא ,שילגנע ןעײטשרַאֿפ ןסַאמ עשידיא יד ...קיטיונ טםינ רעמ ןיוש
 טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,סָאד ןלייטעצ וצ ךעלטסניק ךעלדעש זיא סע
 .טקינײארַאֿפ
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 טינ ךיז טלדנאה ָאד ?ױזַא ןתמא רעד ןיא סָאד זיא יצ ,רעבָא
 ָאד .עקירעמא ןיא שידיא ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד םוא טינ ,םזישידיא םוא
 -גָאט םענוֿפ ןטקַאֿפ םוא ,טייקיסעמקעווצ רעטושּפ םוא ךיז טלדנַאה
 יד ,ָאי .ןגרָאמ ןטנעַאנ רָאג םעד ןוֿפ ןוא טנייה םענוֿפ ,ןבעל ןכעלגעט
 ,שילגנע רעקינייו-רעמ טציא ןעײטשרַאֿפ ןסַאמ-רעטעברא עשידיא
 .ןדערנעמאזוצ רעקינייוװ-רעמ ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיוא ךיז ןענעק יז
 -נייא יד טימ טנַאקַאב ןענייז ייז .רעמ יו רעקינייוו רעכיג רעבָא
 עטסכַאֿפנײא עקיזָאד יד ןוא ,ןזַארֿפ ןוא רעטרעוו ערַאבגנַאג עטסכַאֿפ
 ,יונעג טינ ךיוא בור סָאד יז ןעײטשרַאֿפ ןזַארֿפ ןוא רעטרעוו עשילגנע
 ןקיטכיר םעד וצ טנעָאנ רעקינייו רעדָא רעמ -- רעֿפעגמוא רָאנ
 ןטלקיװרַאֿפ רעמ א סעּפע ןוֿפ שילגנע ןיא ייז וצ ןעמ טדער .שטייט
 ןעמ סָאװ ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ ןעגנערטשנָא קרַאטש ךיז יז ןזומ ,ןינע
 טֿפָא רעקינייװ טינ ,ןעײטשרַאֿפ ייז זַא ,רָאג ייז ךיז טכוד טּפָא ; טניימ
 ףרַאד עיצַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס ןוא .טינ ןצנַאג ןיא ייז ןעײטשרַאֿפ
 םעט א ןליֿפ ןֿפראד רערעהוצ יד ,ץראה וצ ץרַאה ןוֿפ ןדייר ךָאד
 -רַאֿפ יונעג טרעדָאֿפ עדנַאנַאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס .רעטרעוו יד ןיא
 ןַא ףיוא רעטעברא עשידיא ךיז ןליֿפ רעבירעד .ןֿפירגַאב ענענַאטש
 ןציז ייז .םייה רעד ןיא ןצנַאג ןיא טינ בור סָאד גנולמַאזרַאֿפ רעשילגנע
 יז רַאֿפ ןרעוװ סעדער יד ןוֿפ ןזַארֿפ עצנַאג .עדימ ,עטגנערטשעגנָא
 וצ רעווש ךָאנרעד ייז זיא ,עזַארֿפ ןייא סױרַא טלַאֿפ ןוא ,ןלַאֿפרַאֿפ
 -רַאֿפ יו ,ךיז ןליֿפ ייז ןוא ,םעדָאֿפ םענעפירעגרעביא םעד ןדניברַאֿפ
 .עטעשזדנָאלב

 ןטלַאה עכלעוו ,ןדיא ןייק טינ ,ןסָאנעג עטוג רַאּפ א ןעק ךיא
 א ייז ןליֿפרעד ;ןעגנולמַאזרַאֿפ עשידיא ףיוא םעדער עשילגנע טֿפָא
 קיטיונ ןענייז סע זַא ,םלוע ןוֿפ רעמינּפ עטַאמ יד ןָא לָאמ סעדעי םינּפ
 יז ןקַארברַאֿפ טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןוא ,סנּפָארט-סגנוקיווקרעד לסיב ַא
 עקַאמ טרעוו םלוע רעד .ךעלטרעוו עשידיא טימ עדער עשילגנע רעייז
 רעמינּפ עמַאמ יד ףיוא ,טשירֿפעגּפָא ,טבעלעגֿפױא סָאװטע דלַאב
 ץעשידיא עטקָארבעגניײירַא יד טָא זַא ,ןייז לָאז ,לכיימש א ךיז טזייװַאב
 סָאװטע רַאֿפ ןוא קזוח ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד בור סָאד ןגָארט ךעלטרעוו
 ליװעדַאװ ןקיליב ַא ןוֿפ ךעלקערב יוװ ,ייז ןעגנילק רעוא ןרענייֿפ א
 רענדער יד סָאװ ,ןײלַא טקַאֿפ רעד קיטכיוו ָאד זיא רימ רַאֿפ --
 -רעמעברַא ןשידיא םעד טכַאמ לטרעוו שידיא ַא זא ,טליֿפרעד ןבָאה
 .רעקידעבעל םלוע

 זַא ,טינ טנקייל רענגעק עשידיא ערעזדנוא ןוֿפ רענייק .רעמ ךָאנ
 ץשידיא יד רַאֿפ לייוורעד ךָאנ זיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיא א
 זיא ךַארּפש רעשילגנע רעד טימ זַא ,ךָאד םע טסייה .קיטיונ ןסַאמ
 ןעניימ סָאװרַאֿפ ָאט .םייה רעד ןיא טינ טייוו עסַאמ עשידיא יד ךָאנ
 ןשידיא םעד רַאֿפ זיא שילגנע עטדערעג סָאד זַא ,רענגעק ערעזדנוא
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 זיא סע ביוא ?עטקורדעג סָאד יוװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעמ רעטעברא
 ץעשידיא ןייק קיטיונ טינ זיא סָאװרַאֿפ ,רעטַאעט שידיא א קיטיונ
 עשידיא זַא ,ןגָאז טינ ןֿפוא םושב ליוו ךיא ?עיצקעל רעדָא עדער
 עשיטסילַאיצַאס עשילגנע ןייק ןרעה ןייג טינ רָאג ןֿפרַאד רעטעברַא
 ןיא לָאמַא ,טייברעביא ןא רָאנ ןייז ייז ייב ןָאק סָאד רעבָא .רענדער
 .טיורב רעכעלגעט-גָאט ייז רַאֿפ זיא עדער עשידיא א תעב ,עניװָאנ א

 ץיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ דילגטימ א רַאֿפ ןעד זיא ןוא
 טינ רָאג םיא רַאֿפ זיא ?ןדער ערעדנַא סָאװ ןרעה וצ קיטכיוו רָאנ
 ,ןרעה ןלָאז ערעדנַא זַא ,גנוניימ ענעגייא ןייז ןגָאזוצסױרַא קיטכיוו
 ערעזדנוא ןוֿפ רעדילגטימ ייב טֿפָא גערֿפ ךיא ? ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ
 סגניטימ ענײײמעגלַא יד ףיוא טינ ריא טייג סָאװרַאֿפ : סעשטנערב
 סולֿפנייא ןייק ןבָאה טינרָאג ריא טליוו ?לַאקָאל ןשיטסילַאיצַאס םנוֿפ
 ןוא ?טָאטש ןיא טעברַא רעשיטסילַאיצַאס רענײמעגלַא רעד ףיוא
 ? לַאקָאל ןוֿפ סגניטימ יד ףיוא ןָאט רימ ןלעוו סָאװ : רימ ןרעֿפטנע ייז

 ןוא עמוטש יוװ ןציז .טינ ןטרָאד רימ ןענעק ןעמענ טרָאװ ןייק זַא
 ...קילײװגנַאל זיא --- ןיינ רעדָא ָאי ןעיירש ןֿפרַאד טעוו'מ זיב ןטרַאװ
 זיולב טינ רעדילגטימ יד ןענעק סעשטנערב עשידיא ערעזדנוא ןיא
 ,םולֿפנייא רעייז ןקריווסיוא ,טרָאװ א ןעמענ ,ןדער ךיוא רָאנ ,ןרעה
 .גניטימ א ףיוא ןעמוק וצ רעטנַאסערעטניא ךס א ייז רַאֿפ זיא

 טקנוּפדנַאטש םנוֿפ רָאנ ץנַארֿפ יד ןעמענ וליֿפַא ןלָאז רימ ןעוו
 -רַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ךָאנ זיא ,ןיילַא ךַארּפש רעד ןוֿפ
 -שידיא ןייק טינ ןענייז רימ רעבָא .קיטיונ סיואכרוד ךיוא דנַאב
 רימ ןֿפרַאוװ ָאד ןוא ,ןטסילַאיצָאס עשידי א ןענייז רימ ,עדנכערּפש
 סעּפע וצ ןעמוק רימ ןוא ךארּפש ןוֿפ ןדָאב ןשיטקַארּפ םעד קעווַא ןיוש

 -רעטנוא רעד זיא סָאװ .קיטכיוו רעייז לעיּפיצנירּפ זיא סָאװ ,סנױזַא
 ? טסילַאיצָאס ןשידיא ַא ןוא ןדנכערּפש-שידיא א ןשיווצ דייש

 ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא עשידיא יד ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ יד
 עדנכערּפש-שידיא ןעוועג עלַא טעמּכ ןענייז ,ןרענָאיּפ יד ,עקירעמַא
 ץעשידיא ןייק ,םעלבָארּפ עשידיא עלעיצעּפס םוש ןייק .ןטסילַאיצַאס
 -ַאטשעג ןענייז ייז רַאֿפ .ןעזעג טינ ייז ןבָאה ךעלעגַארֿפ טימ ץנַארֿפ
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןגַארֿפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ עניימעגלא רָאנ ןענ
 ,ןרעוו טזיילעג ןגַארֿפ ענימעגלַא יד טָא רָאנ ןלָאז -- טֿפַאשלעזעג
 ףיוא םזילַאיצָאס רעד .ליואוו ןוא טוג ןייז אליממ ןדיא יד ןיוש טעוו
 -- טייקרעדנוזַאב ןייא רָאנ טַאהעג ייז רַאֿפ טָאה סַאג רעשידיא רעד
 ןבָאה רעבירעד .ןדער רעטעברַא עשידיא יד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש יד
 ןוא .טַאהעג טינ ןוא טֿפרַאדעג טינ סָארגָארּפ עשידיא םוש ןייק ייז
 עקירעמַא ןיא טעוו ךַארּפש עשידיא יד זא ,רעכיז ןעוועג ןענייז יז
 יץּפס רַאֿפ ןדָאב ןייק ןביילב טינ טעוװ סע ןוא ,ןייגרעטנוא ןכיג ןיא
 .טעברַא רעשיטסילַאיצַאס-שידיא רעלעיצ

280 



 רעֿפרַאש ןוא רעטֿפָא ץלא רעטייוו סָאװ טָאה ןבעל סָאד רעבָא

 טָאה ץגַארֿפ רעשידיא ַא ןיא ןענעקייל .ןגָארֿפ עשידיא טקורעגסױרַא

 "םוא ןרָאװעג זיא קידנעעז טינ ךיז ןכַאמ .טנָאקעג טינ רעמ ןעמ

 יו ,ןייטש ןבילבעג ןענייז עדנכערּפש-שידיא יד ןוֿפ לייט א .ךעלגעמ

 ןבָאה ךיז ןעװעטַאר וצ ואוו ןוא ןכָארבעצ זיא ףיש רעייז .טֿפעלּפעג

 םזינויצ ןוֿפ רעגַאל ןיא -- םערטסקע ןטייווצ םוצ ןֿפרַאװ ךיז .טינ ייז

 ,ןריּפש ייז .ןליוו ייז טינ ןוא ןענָאק ייז טינ -- םזיניװָאש ןשידיא ןוא

 סַאג רעשידיא רעד הףיוא זיא ףפמַאקדןסַאלק ןוֿפ ערעֿפסַאמטַא יד זַא

 טרעוו ףמַאק רעד זַא ,ןדיא טינ ייב סָאװ ,עקיבלעז יד ןצנַאג ןיא טינ

 ,קלָאֿפ ןטקירדעג ַא וצ ןרעהעג רימ סָאװ ,םעד ךרוד טלקיוװרַאֿפ ָאד

 סעיצידַארט ,ןדנעטשמוא ענעסקָאװעגסױא שירָאטסיה ךס א ךרוד

 ןשידיא ןטימ ףםמַאק םעד ןָא ןּפַאט ייז .ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ ןוא

 ןטימ ףמַאק םעד ,טברַאֿפַאב שיטסילַאנָאיצַאנ זיא סָאװ ,םזילַאקירעלק

 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד וצ טײקידנעהּפָא ןוא שואי טייז סָאװ ,םזינויצ

 יד ןוֿפ ףמַאק םעד ,עניטסעלַאּפ רעסיוא ,רעדנעל עלַא ןיא טעברַא

 .םינ ןענָאק ןוא ןענעקייל סָאד ןליוו יז .פמַאק-רוטלוק םעד ,ןכַארּפש

 קרַאטש וצ ,טינ ךיוא יז ןענַאק ןסַאּפנײרַא ךיז ןוא ןענעקרענַא רעבָא

 ןיא קרַאטש ייז ןענייז .עטבעלענּפָא סָאד ,עטלַא סָאד ייז ןיא טציז

 יו טקנוּפ ,טגָאזעגסױארָאֿפ ץלַא סָאד ייז ןבָאה סָאװ ,זדנוא ףיוא סעּכ

 יװ טקנוּפ ;ןעגנושיוטנַא ערעייז ןוֿפ תוביס יד ןֿפַאשעג ןטלָאװ רימ

 סָאד ןֿפַאשַאב ןבָאה רימ רָאנ ,ןֿפַאשַאב זדנוא טָאה ןבעל סָאד טינ

 טינ טרָא ןייק ךיז רַאֿפ ייז ןענַאק .ןעמעננָא טינ ןליוו ייז סָאװ ,ןבעל

 .ייז ףיוא תונמחר א ךעבענ זיא סע ןוא ןעניֿפעג

 רַאֿפ טָאה עדנכערּפש-שידיא יד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד רעבָא

 יד ליומ לוֿפ א טימ ןענעקרענַא ייז .טזיילעג שרעדנַא עגַארֿפ יד ךיז

 -כָאנ .ןעזרעד םנטצעל ןבָאה ייז סָאװ ,םעלבָארּפ עשידיא עלעיצעּפס

 .ןַאנבױא םעד ןעמונרַאֿפ ייז ייב טָאה םעלבָארּפ עשידיא יד טָא ,רעמ

 עשיטסילַאיצַאס עניײמעגלַא יד ןצנַאג ןיא טֿפָא ייז ייב טלעטשרַאֿפ יז

 -עג עריא ץלַא טימ טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןקוק ייז .ןעמעלבָארּפ

 ןגָארֿפ עשידיא יד ןוא .ןלירב עשידיא ךרוד רָאנ ןשינעעש

 .ןעמעלבָארּפ עשיטסילַאיצָאס עניײמעגלא ןוֿפ ּפָא ןצנַאג ןיא ייז ןסייר

 -טימ ןוא םיֿפּתוש ןטרָאס יילרעייווצ .ןרעגַאל ייווצ ךיז רַאֿפ יז ןֿפַאש

 ןזייל ייז ןלעוװ ןעמעלבָארּפ עשיטסילַאיצַאס עניײמעגלַא יד .רעֿפמעק

 יָאס רעד טימ -- רערוָאמ םישזד טימ ,סַאמָאט ןַאמרָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ןלעוו רעדיוו ןעמעלבָארּפ עשידיא יד .דנַאל ןוֿפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ

 רָאנ ,ןטסילַאיצָאס טימ ןוא געוו ןשיטסילַאיצָאס ןֿפױא טינ ןזייל ייז

 ,יקסּפיל יאול ןוא זייוו ןֿפיטס טימ ןעמאזוצ ,געוו ןשידיא-טכע ןֿפױא

 ןֿפרַאד סָאװ וצ .ןענַאלּפַאק םירֿפא ןוא ןגרוכראו טימ ןעמַאזוצ רעדָא

 רעשידיא רעד ןיא ןענעקייל עכלעוו ,עדנכערּפש-שידיא יד --- ייז
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 ןֿפרַאד סָאװ וצ ?עיצַאזינַאגרָא עשיטסילאיצָאס עשידיא ַא -- ךארּפש
 ילעוּפ ײטרַאּפ יד ולֿפַא ?דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םעד ייז
 .קירעביא רַאֿפ ךיוא ייז ןטלַאה ,ןצרַאה םוצ רערעמ ייז זיא עכלעוו ,ןויצ
 ענײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ ןָאט ןעמ ןָאק טעברא עשידיא ? סָאװ וצ
 ךָאנ ריא טָאה'מ טייוו יו ,טעברא עשיטסילַאיצָאס ףיוא ןוא ,ןטסינויצ

 .יּפ .סע 8 ןענַארַאֿפ זיא ,ןסעגרַאֿפ טינ ןצנַאג ןיא
 ,ןטלָאּפשעצ ןצנַאג ןיא ןביילב טינ ןָאק שטנעמ א יו ױזַא ןוא

 טרעוו סָאװ ,רעקרַאטש םיא טיצ סָאװ ,טקנוּפ ןייא ןבָאה רֶע זומ
 -נכערּפש-שידיא יד זַא ,ךעלריטַאנ זיא .ןליֿפעג ענייז ןוֿפ רעטנעצ רעד
 -שידיא ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש ןלָאז ,ןדיא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ץד
 והירמש טרעוו ,ךַאזייב ַא ןרעוו ייז ייב לָאז םזילַאיצָאס ןוא ,טייק

 רעקיטש ןײרַא ךיז ןסייר .טייוו ןטסידנוב עשיליוּפ ןוא טנעָאנ ןיוועל
 .קיטקַאט רעשיטסילַאיצָאס-ךיימעגלַא רעד ןיא גרוברַאװ ןוא יקסּפיל
 טינ רָאט דנוב רעשיליױוּפ רעד זַא ,קנאדעג םעד וצ ןעמ טייגרעד
 ,קינייװעניא קלָאֿפ ןשידיא םעניא תוחוּכ ערעטצניֿפ יד ןֿפמעקַאב

 טגָאלש סָאװ ,טור יד ןשוק ענעי ,יא .ךיוא ךָאד ןדייל ענעי ...לייוו
 ןדייל ייז לייוו ןוא ןדיא ךָאד ןענייז ייז -- סָאד טרא ןעמעוו ? ייז
 .ןגייווש ןוא ןדייל ,ייז ןוֿפ ןדייל ןסַאמ עשידיא יד ןזומ ,עדמערֿפ ןוֿפ
 ? געוו ןשידיא-טכע ןקיזָאד םעד ףיוא ןײגרַאֿפ רעטייוו ךָאנ ןעמ ןַאק

 דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא םנוֿפ רעדילגטימ ןוא רעוט יד
 .ןטסילַאיצָאס ע ש ידי א רָאנ ,עדנכערּפש-שידיא ןייק טינ ןענייז
 ,ןדנעטשמוא עלעיצעּפס יד ןוא ערעֿפסָאמטַא עקיטרַאנגיײא יד ןעעז רימ
 רעד ףיױא ףמאק-ךסאלק םעד ןריֿפ וצ סיוא טמוק סע עכלעוו ןיא
 עשיטסילַאיצַאס ענײמעגלַא יד ןסַאּפוצוצ ןכוז רימ ןוא ,סַאג רעשידיא
 סע עכלעוו ןיא ןעגנוגנידאב עלעיצעּפס יד וצ דנַאל םנוֿפ קיטקַאט
 -רענַא רימ .ןסַאמ עשידיא יד ןֿפמעק ןוא ןבעל ,ןסקאוװעגסיױא ןענייז
 םנוֿפ ןעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עשימַאנָאקע יד ןענעק
 זדנוא ייב רעבָא .ףיט ןוא טיירב רעצנַאג רעייז ןיא קלָאֿפ ןשידיא
 -ָאס ןיימעגלַא יד ןוֿפ טלײטעגּפָא טינ ןעמעלבָארּפ עשידיא יד ןענייז
 טַאוװירּפ ןייק טינ זדנוא ייב ןענייז ייז .ןעמעלבַארּפ עשיטסילַאיצ
 רע ןעמעוו טימ ןוא ליוו רע יוװ ,ןזייל ןָאק רענייא רעדעי סָאװ ,ךאז
 -עגלַא םעד ףיוא ןטקנוּפ עלעיצעּפס רָאנ זדנוא ייב ןענייז ייז .ליוו
 סע עכלעוו ףיוא ,ןטקנוּפ עלעיצעּפס ,טנָארֿפ ןשיטסילַאיצָאס םעניימ
 ןטקנוּפ עשידיא יד .טײקמַאזקרעמֿפױא עלעיצעּפס ןרעוו טגיילעג ףרַאד
 -ַאיצָאס ףיוא ןרעוװו טפמעקעגסיוא ןזומ ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס םנוֿפ
 ץעשיטסילַאיצָאס ןוא ןילּפיצסיד רעשיטסילַאיצָאס טימ ,ןגעוװ עשיטסיל
 -סילַאיצַאס ןצנַאג םעד ףיוא יו ,ןטקנוּפ עשידיא יד ףיוא .רעֿפמעקטימ
 געוו םייב זיא זדנוא ןעוו ,ןטנעמָאמ ןֿפערט ןענָאק ,טנָארֿפ ןשיט
 ץעלייוו א ןייג םנוֿפ ןעוו ,ןּפורג עשיטסילַאיצָאס טינ ערעדנַא טימ
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 ןצונ רעמ ןעמוקסורַא ןסַאמ עשידיא יד רַאֿפ ןָאק ןעמאזוצ ייז טימ
 ,עלייוו א ףיוא ןטנעמַאמ עסיוועג ןיא רָאנ זיא סָאד רעבָא .ןדָאש יו
 רעדנוזַאב ןייג : טגָאז'מ יוו רָאנ ,ךיז ןסיגנעמַאזוצ טינ ךיוא סָאד ןוא
 ןוא זדנוא ךָאנ ערעדנא ןריֿפ ךעלגעמ טייוו יו ,ןעמַאזוצ ןגָאלש ןוא
 .ערעדנא ךָאנ ןּפעלשכָאנ טינ ךיז ןֿפוא םושב

 זיא רע .דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד זיא סָאד

 רעד בילוצ ךיוא רָאנ ,ךארּפש עשידיא רעד בילוצ זיולב טינ קיטיונ
 ,ןטעברַא וצ סיוא טמוק םיא רעכלעוו ןיא ,ץערעֿפסָאמטַא רעשידיא
 -ַארּפ עלערומלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע עשידיא יד בילוצ
 ןוא .ןדָאטעמ עשיטסילַאיצָאס טימ ןזייל ליוו רע עכלעוו ,ןעמעלב
 רעד רַאֿפ ,ךארּפש רעשידיא רעד רַאֿפ טייטש דנַאברַאֿפ רעד םגה
 -םױרַא טייצ וצ טייצ ןוֿפ ףראד ןוא רע געמ ,רוטלוקדךסַאמ רעשידיא
 ךיוא ,יז טײטשרַאֿפ רע יוװ ,עגַארֿפדיא רעד ןגעוו ןרושָארב ןבעג
 ,טנגוי יד ןגַארֿפ עשידיא יד רעביא ןרעלקוצֿפױא ידּכ -- שילגנע ןיא
 -ַארּפ רעזדנוא ןרעלקוצֿפױא ידּכ ,טינ שידיא ןייק טײטשרַאֿפ עכלעוו
 .ןסָאנעג עשידיא-טינ יד רַאֿפ עגַארֿפדיא רעד ןיא קיטקַאט ןוא םַארג

8 8 8 

 -צָאס רעד ןיא טָאה דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצָאס שידיא רעד
 ןדיא ןייק ןענייז סָאװ ,רענגעק עכלעזַא ךיוא ײטרַאּפ רעשיטסילַא
 -רַאֿפ םעד טניײֿפ ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג עשידיא-טינ ענעי ןגעוו .טינ
 טלָאװ ,דנַאברַאֿפ רעד טינ ןעוו זַא ,ךיז טכוד ייז סָאװ ,רַאֿפרעד דנַאב
 עלעיצנַאניֿפ רעמ טגָאמרַאֿפ טלָאװ ןוא רעכייר ןעוועג .יּפ .סע יד
 .ןהנעטוצסיוא ךיז ערקירּפ זיא רענגעק ענעי טימ -- ןטייקכעלגעמ
 -דנַאטש א ןוֿפ רָאנ ,טקנוּפדנַאטש ענעשעק 8 ןוֿפ טינ ןריטאבעד רימ
 ךיוא ןבָאה רימ רעבָא .טייקידנעוומיונ רעשיטסילַאיצָאס ןוֿפ טקנוֿפ

 ןיא זַא ,ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיוש .רענגעק עלעיּפיצנירּפ רעמ ערעדנַא
 ןענָאק ךָאד ןוא סעיצארעדעפ-ךטרּפש ןריטסיזקע ײטרַאּפ רעזדנוא
 -ַארעדעֿפ עקיזָאד יד טימ ץלַא ךָאנ ןסָאנעג רענאקירעמא ערעזדנוא
 עשיטארקַאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד .ןבעלנייא טינ ךיז סעיצ
 עלַאנַאיצאנ ןוֿפ עיצַארעדעֿפ א ןעוועג גירק-טלעוו ןרַאֿפ זיא ײטרַאּפ
 -רעטניא רעשיטסילַאיצָאס ןימ א ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס
 ריא מָאה סָאד אקווד ןוא .הנידמ ןייא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא לַאנָאיצַאנ
 סגנואיצוצ ערעדנוזַאב ַא ןוא טייקרַאטש ערעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ
 טינ ץלא ךָאנ ןענָאק ןסָאנעג רענַאקירעמא ערעזדנוא ןוא .טֿפַארק
 לעיּפיצנירּפ .ןכַארּפש ןוא רעקלעֿפ ןוֿפ טקַאֿפ םעד טימ םולש ןכַאמ
 ...רעבָא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ייז ןעייטש
 ןיא ,ןענאקלאב יד ףיוא ץעגרע ,ואוושרעדנא רָאנ קיטליג זיא סָאד
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 יב ךָאנ ןענַארַאֿפ ןוא .קרַאטש טינ ייז סָאד טלעֿפעג טנעָאנ רעד

 ,ןסָאנעג ענעעזעגנָא ץנַאג אקווד ןוא ,ןסָאנעג עשידיא-טינ זדנוא

 עשידיא עלעיצעּפס ןיא םיחמומ עכלעזַא רַאֿפ ךיז ןטלַאה ץכלעוו

 ןציטש ןוא ןעגנוניימ ןגָאזוצסױרא ךעלגעמ רַאֿפ ןעניפעג יז זַא ,ןגַארֿפ

 רעייז ןוֿפ לייט ַא ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןגעק ןענייז עכלעוו ,ןעגנוטכיר

 -םיא טינ ןעגנוניימ ץנייז טגיוז רעכלעוו ,לייט ַא ןוֿפ ,ײטרַאּפ רענעגייא

 טקיטייוועגסיוא םיא ייב ןענייז ייז רָאנ ,רעגניֿפ ןוֿפ שיטסינָאיסערּפ

 ןעעז ןסָאנעג ץטוג ןוא ענעעזעגנָא עקיזָאד יד ןוא .טכַארטעגכרוד ןוא

 ןעייר יד ןיא ץיצַאזילַארָאמעד ַא ןײרַא ייז ןגָארט טימרעד זַא ,טינ

 ירֿפ ןענייז סָאװ ,ןסָאנעג יד םערָאװ .ײטרַאּפ רעייז ןוא רעזדנוא ןוֿפ

 עשיטסילַאיצָאס ןײמעגלַא ןיא ןלעו ,ןגַארֿפ עשידיא יד ןיא ןרָאיַאמ

 עשיטסילַאיצָאס-טינ ןוא .טרינילּפיצסיד קרַאטש טינ ןייז ךיוא ןגָארֿפ

 ךעלדײמרַאֿפמוא ןזומ ןגַארֿפ עשידיא ןיא ןעגנוניימ ןוא ןעגנומיטש

 ןיא ךיוא ןעגנוניימ ןוא ןעגנומיטש עשיטסילַאיצַאס-טינ וצ ןעגנערב

 רימ ןענייז םעד ןיא זַא ,ךיא ןכער סנקירעביא .ןגַארֿפ עניימעגלא

 יֿפױא ןָאטעג קיניײװ רעייז ןבַאה רימ .קידלוש לסיב ַא ךיוא ןיײלַא

 תעב -- ןסָאנעג עשידיא-טינ יד רַאֿפ טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןרעלקוצ

 ןריט יד רעביא עניטסעלַאּפ טימ קרַאטש אקווד ןעלדעּפ ןטסינויצ יד

 .םייוג עטוג ץלַא ןוֿפ

 םעד ןגעק ןענייז עכלעוו ,ןסָאנעגיײטרַאּפ עשידיא-טינ ןענַארַאֿפ

 -םילַאיצָאס יד זַא ,ןעניימ ייז לייוו ,דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצַאס ןשידיא

 "עג רעקרַאטש ןוא רעכיג ךס א עקירעמא ןיא טלָאװ ײטרַאּפ עשיט

 רענַאקירעמַא יד ןיא ןֿפרַאװנײרַא ךיז ןלָאז רעוט עלַא ןעוו ,ןסקָאװ

 ענייא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .תועט רעסיורג ַא רעבָא זיא סָאד .ןסַאמ

 ןשיוװצ טײרּפשרַאֿפ טינ זיא םזילַאיצָאס רעד סָאװרַאֿפ ,תוביס יד ןוֿפ

 רעוט עשיטסילַאיצַאס יד סָאװ סָאד זיא ןסַאמ עשינַאקירעמַא-טכע יד

 טינ ןלָאז ייז קרַאטש יוװ ןוא רענַאקירעמַא ןייק טינ בור סָאד ןענייז

 א ייז ןיא רעטעברא רענאקירעמא רעד טליֿפ ,טריזינַאקירעמַא ןייז

 עמַא יד וצ גנַאגוצ ןקיטיונ סעד ןעניֿפעג טינ ייז ןענָאק ,ןדמערֿפ

 ײרעמַא עטוג ערעזדנוא טֿפָא יו ,עז ךיא תעב ןוא .ןסַאמ רענַאקיר

 סָאװ ,רימ טסירדרַאֿפ ,רעטעברַא עשידיא וצ ןעייג ןסָאנעג רענַאק

 ,עז ךיא תעב .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ געוו םעד סיוא ןביילק ייז

 עלַא טימ ךיז ןרעטַאמ ןסָאנעג רענאקירעמַא ענעבעגעגרעביא יו

 ןדער ןזָאל וצ טינ וליֿפַא) ןעלטימ עלַא ףיוא טיירג ןענייז ןוא תוחוּכ

 ןֵא ןריזינַאגרָא וצ יבַא (גנולמַאזרַאֿפ רעשידיא ַא ףיוא שידיא ןייק

 ןעוו :ךיז ךיא רעלק ,רעטעברַא עשידיא ןשיווצ שטנערב ןשילגנע

 יעמַא ןריזינַאגרָא וצ ףיוא טדנעװעגנַא תוחוּכ עקיבלעז יד ןטלָאװ ייז

 !ןטײברַאֿפ טינ ייז ןַאק רענייק עכלעוו ייב ,רעטעברַא רענַאקיר

 ףרַאד רענייא רעדעי .ןײטשרַאֿפ שלַאֿפ טינ ךימ לָאז'מ ,ליוו ךיא
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 ,דלעֿפ ענעי ןביילקסיוא ,טעברַא ןייז ןוֿפ דלעֿפ סָאד ןביילקסיוא ןיילַא

 ןעגנערבסיוא רעקיסעטקעווצ ןָאק רע ואוו ,רעטנעענ םיא זיא סָאװ

 ,לג"דא טיווקליה יוװ ,םענרַאֿפ ַאזַא ןוֿפ ןרוגיֿפ ןגעוו ןוא .תוחוּכ ענייז

 ןוא רעוטױסַאמ עכעלנייוועג ןגעוו דייר ךיא .טינ ללכב ןעמ טדער

 טינ ךיז טץעוװ יײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאפ יד ןמז לּכ זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 -ַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס עּפורג א ןעיצרעד טימ לעיצעּפס ןבעגּפָא

 רעד ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרָאט

 טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןענייז ןוא טֿפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא

 יצָאס יד טעוװ -- ןסַאמ-רעטעברא עשינַאקירע מ 8 עטיירב יד

 ןבָאה טינ רעטעגברַא רענַאקירעמַא יד ןשיווצ עיצַאטיגַא עשיטסילַא

 .גלָאֿפרעד םענעשטנואוועג םעד
111 

 - א ..+

 1917 ןוֿפ עיצולָאװער יד ןוא דנַאלסור עשירַאצ סָאד

 םזירַאצ רעד .א

 יד ,עטכישעג רעד וצ טרָאװ עקיזָאד סָאד ןיוש טרעהעג טציא

 רַאג ךָאנ .ויכרַא ןיא םזירַאצ םעד טגעלעגקעװַא טָאה עיצולַאװער

 סָאװ ,שינעֿפעשַאב עקיּפעק-ליֿפ עקידעבעל 8 ןעוועג םעע זיא גנַאל טינ

 יימ רעקילדנעצ קיווצ ןיא ןטלַאהעג ןוא חרובג עזייב ַא טַאהעג טָאה

 : ןֿפורעג םזיראצ םעד ןעמ טָאה רָאי 50 עטצעל יד .ןשטנעמ ןענָאיל

 רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג רעבָא זיא סע .סיֿפ ענעמייל ףיוא זיר ַא

 .סיֿפ ענרעזייא טאהעג טָאה זיר רעקיזָאד

 רעטרעדנוה ענעי ןוֿפ ךשמ ןיא ןסקָאװעגסױא זיא םזירַאצ רעד

 יֿפױנוצ ןוא טיובעג ךיז טָאה הכולמ עשיסור יד עכלעוו ןיא ןרָאי

 עניילק ףיוא ןטלָאּפשעצ ןעוועג זיא דנַאל טיירב ,טייוו ַא .טגעלעג

 ןייז ןיא סָאװ ,ץלַא ןַאטעג טָאה (זַאינק) טסריֿפ רעדעי .םוטנטסריֿפ

 וצ ,םירעױוּפ עשיסור יד ןוֿפ ןטײהײרֿפ עטלַא יד ןקיטשרעד וצ ,חוּכ

 ןָאטעג טָאה רע .עלהכולמ רעניילק ןייז ןיא רעשרעה-טסבלעז ַא ןרעוו

 וצ ,סמוטנטסריֿפ עשהנכש יד ןּפַאכרַאֿפ וצ ,חוּכ ןייז ןיא סָאװ ,ץלַא

 עכעלטסריֿפ ץנייז ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא הלחנ ןייז ןרעסערגרַאֿפ

 ,תומחלמ עקידנעטש טריֿפעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ןטפסריֿפ יד .םיבורק

 -עג זיא דנַאלסור .טסיוװ ןוא טסוּפ דנַאל סָאד טכַאמעג ןכָאה עכלעוו

 יד טייז ןייא ןוֿפ .ןצענערג יד ןוֿפ רַאֿפעג רעקידנעטש ןיא ןענַאטש

 טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ; ןקרעט יד רעטעּפש ןוא ןרעטָאט עדליוו-בלַאה

 ףיוא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןדעווש ןוא ןקַאילָאּפ ,רעניווטיל יד

 טָאה דנַאל סָאד .ןסור יד יו ,עיצַאזיליוויצ ןוֿפ הגרדמ רערעכעה ַא

 .ןסיורד ןוֿפ זָאלצוש ,קינייװעניא ןוֿפ ןסירעצ ,ור ןייק טסואוועג טינ
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 ןקינייארַאֿפ לָאז סָאװ ,טנַאה עקרַאטש ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ
 ןוא ןקינײארַאֿפ ןוֿפ עלָאר יד .ןסיורד ןוֿפ ןצישַאב ןוא קינייװװעניא ןוֿפ
 ןענייז עכלעוו ,ןטסריֿפ רעװקסָאמ יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ןצישַאב
 ןעמונעגּפָא ןבָאה ייז .דנַאלסור ץנַאג ןוֿפ ןרַאצ יד ןרָאװעג רעטעּפש
 -ער ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טעטש-סלדנַאה רָאּפ יד ןוֿפ טיײהיײרֿפ יד
 סעראיַאב יד טימ ףמאק ןגנאל ַא טריֿפעג ןבָאה ייז ; ךיז רַאֿפ ןקילבוּפ
 טָאטשנָא ןוא טכַאמ עשיטילָאּפ יד ייז ייב ןעמונעגּפָא ,םיצירּפ ןוא
 -רַאֿפ ןבָאה םיצירּפ יד .ןיורק ןוֿפ רעניד רַאֿפ ייז טכאמעג רעגָאז-העד
 םזירַאצ רעד ;שימַאנַאקע ןענואוועג ייז ןבָאה רַאֿפרעד ,שיטילָאּפ ןרָאל
 יד .םירעוּפ יד ןזייא ןיא ןטלַאה ןוא ןֿפַאלקשרַאֿפ ןֿפלָאהעג ייז טָאה
 זיא ,ןליוו רעייז טריֿפעגכרוד ןבָאה ןרַאצ יד רעכלעוו טימ ,טכַאמ

 א ןֿפרָאװעג טָאה סָאװ ,טנַאה עטנֿפָאװַאב ַא .רעטילימ רעייז ןעוועג
 ןצענערג יד טצישַאב טָאה ןוא קינייװעניא דנַאל ןיא רענגעק ףיוא דחַּפ
 ,קינייוװעניא ןרָאװעג זיא םזירַאצ רעד רעקרַאטש סָאװ .ןסיורד ןוֿפ
 רע רעכיירגיז סָאװ ןוא .ןצענערג יד ןרָאװעג ןענייז רערעכיז ןילַא
 רע זיא רעקיטכעמ ץלַא ,ןסיורד ןוֿפ אנוש ןגעק ףמַאק ןיא ןעוועג זיא
 יד טרעכיזרַאֿפ זיולב טינ טָאה םזירַאצ רעד .קינייוװעניא ןרָאװעג
 רעירֿפ סָאװ ,םעד טָאטשנָא ;טרעטײרברַאֿפ ייז טָאה רע ;ןצענערג
 טציא דנַאלסור טָאה ,דנַאלסור ןוֿפ רעקיטש ןסירעג םינכש יד ןבָאה
 וליֿפַא סע טָאה םינכש ערעדנַא ;יײז ןוֿפ רעקיטש ןסייר ןבױהעגנָא
 .ןעגנולשעגנייא ןצנַאגניא

 עשיטסירוטנַאװַא עדליוו-בלאה ךָאנ יד טמַאצעג ןבָאה ןרַאצ יד
 ןוֿפ טייז םייב רעדלעוו יד ןיא טעוװועטלַאשעג ןבָאה עכלעוו ,סעדנַאב
 ץטנֿפַאװאב עטכייל ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןגעוו עסיורג יד
 ןוא ,דנַאלסור ןוֿפ געוו-רעסַאװ ןסיורג םעד ,ַאגלָאװ רעד רעביא ןֿפיש
 ןוֿפ ןטקניטסניא יד טמַאצעג ןבָאה ןרַאצ יד .םירחוס יד טעוװעבַארעג
 רעױּפ ןשיסור םניא טבעלעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,טײהײרֿפ רעטלַארוא
 וצ ,טרָא ןטמיטשַאב ןייא וצ ןדניבוצ ךיז ןזָאלעג טינ םיא ןבָאה ןוא
 -ץשג גנוטכַא ןבָאה ןרַאצ יד .גנונעדרָא רעכעלצעזעג רעטמיטשַאב ַא
 גיוא םעד רעסיוא ןעניֿפעג ךיז ןלָאז ןשטנעמ רעקינעוו סָאוװ זַא ,ןבעג
 .ןרעייטש ןלָאצ רעדָא טעברַא ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,ץעזעג ןוֿפ

 .ןוא ; עיצַאזינַאגרָא ןוא ץוש ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה דנַאל סָאד
 ךיז ףיוא לָאז סָאװ ,טכַאמ רעדנא ןייק טלָאמעד ןעוועג טינ זיא סע
 יד ןוֿפ טכַאמ עשירעטילימ יד רעסיוא ,ןבַאגֿפױא עקיזָאד יד ןעמענ
 ןוא דנַאל ןוֿפ הבומ יד ןעוועג ןסיוא רעקינייװ ןענייז ןרַאצ יד .ןרַאצ
 וצ טייקכעלגעמ 8 ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,הלשממ ענעגייא רעייז רעמ
 רַאה ַא יװ ,קלָאֿפ םעד רעביא שיטָאּפסעד טצענערגַאבמוא ןשרעה
 -סייג עטסואימ יד ןוֿפ רענייא ,ןאוויא רעמאזיורג רעד .טכענק רעביא
 א ןעוועג זיא ,ןָארט ןֿפױא ןסעזעג ןעוו ןענייז עכלעוו ,סלּפירק עקיט
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 ןעוועג רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא םיצירּפ יד רַאֿפ דליב:קערש

 ןוא טרעדנואווַאב טָאה קלָאֿפ עשיסור עטושּפ סָאד ןעמעוו ,ןַאמ א

 ןייז ןעועג לחומ םיא טָאה ןעמ .ןעגנוזַאב רעדליב עכעלרעה ןיא

 טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד םזיטָאּפסעד ןטרעהעג טינ ךָאנ ןכעלקערש

 עסיורג עשיטָאּפסעד יד ןגעק טֿפמעקעג ןרַאצ ערעדנא יוװ רעֿפרַאש

 רעדייא טָאּפסעד ןייא רעסעב :טנכערעגסיוא טָאה קלָאֿפ סָאד .םיצירּפ

 .ךעלטָאּפסעד ךס ַא

 זיא סע עכלעוו ןבָאה טזומעג םזירַאצ רעד טָאה הכולמ ַא קידנעיוב

 -עטניא יד .טסנוק ןוא קינכעט ,גנודליב ןוֿפ ןשטנעמ ,ץנעגילעטניא

 .ענערָאֿפעגנָא ןוא ענעגייא :ןלַאװק ייווצ ןוֿפ ןעמוקעג זיא ץנעגיל

 ,טייצ רענעי ןוֿפ רענערט-רוטלוק עקיצנייא יד ,םיחלג יד :ענעגייא

 -עצנַאק ענעדישרַאֿפ ןיא רעביירש ,ענזַאקירּפ ענעֿפורעג-ױזַא יד ןוא

 ,ןביירש ןוא ןענעייל טנָאקעג םיוק ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,סעירַאל
 עמערָא יד ןוֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ענזַאקירּפ יד .עטֿפױקרַאֿפ ,ערוּכש
 ץנעגילעטניא ענערָאֿפעגנָא יד .םיחלג עקירעדינ יד ןוֿפ לָאמַא ,םיצירפ
 ,םירױטקָאד עשילגנע ןוא עשידנעלָאה ,עשטייד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא
 .רעיוב-ףיש ןוא ןרָאטקעטיכרַא ,רעטסיימ-עירעליטרא ,רעסיג-תועבטמ
 ַאזַא ןזיועגסױרַא םזירַאצ רעד טָאה תורוד עטשרע יד ןיא ןיוש ןוא
 עלַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד וצ גנואיצַאב
 ןעמ טָאה ריא ןָא ; קיטיונ ןעוועג זיא ץנעגילעטניא יד .תורוד ענייז
 רעכעלרעגריב רעד ןיא טינ ,רעטילימ ןיא טינ ןעמוקסיוא טנַאקעג טינ

 א ,עדמערֿפ 8 ןעזעג קידנעטש ריא ןיא טָאה ןעמ רעבָא .גנוריגער
 ,טכַאדרַאֿפ רעטנוא ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,טֿפַארק עכעלטניײֿפ

 יַאכימ ײסקעלַא רַאצ רעד טָאה ױזַא .טקיניײּפעג ןוא ןדנובעג טֿפָא ןוא
 ןטסטלע םעד ,ןָאקינ ךרַאירטַאּפ םעד טקישרַאֿפ ןוא טּפשמעג שטיווװָאל
 רענעי זַא ,טכודעג ךיז טָאה םיא סָאװ רַאֿפרעד ,עכעלטסייג יד ןוֿפ
 ןטלעז טינ ןרַאצ עשיסור עטשרע יד ןבָאה ױזַא .טכַאמ ליֿפוצ ליוו
 יז עכלעוו ,ןרָאטקעטיכרַא ןוא םירױטקָאד טיוטעג ןוא טקינײּפעג
  דשוח ייז ןבָאה ייז לייוו ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ ןבירשעגסיוא ןבָאה
 טכַאמ רעד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה ןרַאצ יד .םיֿפשכמ ןייז וצ ןעוועג
 עטוג ,ןֿפיש-סגירק ,ןעגנוטסעֿפ ,ײמרַא עטנֿפָאװַאב א .רעטילימ ןוֿפ
 ץלַא סָאד --- ײמרַא יד ןריֿפוצרעבירַא ,שינעקירמ רעד ףיוא ןגעוו
 טנַאקעג טינ ךס ןייק ןעמ טָאה םירעוּפ עשיסור יד ןוֿפ .טלעג טסָאק

 סָאװ ןוא ;ןענַאטשעגּפָא ,םערָא ןעוועג ןענייז ייז .ןעמוקַאבסױרַא

 יד ,םיצירּפ יד ןגיוזעגסיוא ןבָאה ,ייז ןוֿפ ןבָאה טנַאקעגנ טָאה ןעמ
 ןצונסיוא טזומעג ןעמ טָאה ,טלעג ןבָאה וצ ידּכ .סעקינזישטשנַאפ
 יד ןוֿפ דייוועגניא יד ,ןענימ יד ,דנַאל ןוֿפ תורצוא ץעכעלריטַאנ יד
 .-םודניא יד ןוא לדנַאה םעד ןעלקיוטנַא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ,גרעב
 .ץקיטיונ יד ןָא ,ןענַאטשעגּפָא ןעוועג ןענייז םירחוס עשיסור יד .עירט
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 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה גנוריגער יד .וויטַאיציניא ןָא ןוא ןשינעטנעק

 טנֿפעעג ןײלַא ,ןקירבַאֿפ ןענעֿפע ןֿפלָאהעג טָאה יז .וויטַאיציניא יד

 "רַאֿפ ןטנַאקירבַאֿפ ענעקַאבעג-שירֿפ יד ןבעגעג .ןדָאװַאז ןוא ןקירבַאֿפ

 -בייל ןבעגעג ייז ; ןזיועגנָא ,טנרעלעג ייז ,םעיגעליווירּפ ענעדיש

 רעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא ,םירעוּפ ענעגייא

 סע .דרע לקיטש ןייז וצ ףרָאד ןוֿפ רענעגייא-בייל רעד יו ,קירבַאֿפ

 .ןֿפַאשַאב ןֿפלָאהעג יז ןעמ טָאה ,ץנעגילעטניא ןייק ןעוועג םינ זיא

 ןעמענ ךיז ןלָאז ייז ,םיצירּפ יד ןוֿפ רעדניק יד ןעגנואווצעג טָאה ןעמ

 יז ןוֿפ ערעקיאייֿפ יד ; ןביירש ןוא ןענעייל ןענרעלסיוא ,ךוב ןרַאֿפ

 ךיז ןלָאז ייז ,רעדנעל עטריזיליוויצ-רעמ יד ןיא טקישעג ןעמ טָאה

 "רעביא ןוא קינכעט ןוא טֿפַאשנסיװ עקיטרָאד יד ןענרעלסיוא ןטרָאד

 טנֿפעעג ןעמ טָאה אֿפוג דנַאל ןיא .דנַאלסור ןיא רעהכָאנ סע ןגָארט

 יד ןעוועג זיא רקיע רעד .עשינכעט ןוא עניימעגלא ,ןלוש ענעדישרַאֿפ

 .פנוטײדַאב ַא טַאהעג ךיוא טָאה ףור רעכעלרעסיוא רעד ;קינכעט

 ןעמ טָאה םיא .טגרָאזעג טינ ןעמ טָאה רוטלוק ןוֿפ טסייג םעד רַאֿפ

 ךָאד זיא רוטלוק יד .ךעלדעש רַאֿפ וליֿפַא ,קירעביא רַאֿפ ןטלַאהעג

 יד בילוצ ,קלָאֿפ םעד בילוצ ,ײמרַא רעד בילוצ רָאנ קיטיונ ןעוועג

 ,ןבױהעגנָא סע טָאה רעסיורג רעד רעטעּפ .הכולמ רעד ןוֿפ ןצנַאניֿפ

 -עדרָא ץעיינ יד .טריֿפעג רעטייוו סע טָאה עטייווצ יד ענירעטַאקעי

 ; סקיב ןוא טונק ןטימ ,דלַאװג טימ ןרָאװעג טריֿפעגנייא ןענייז ןעגנונ

 -םרָאֿפער רעייז ןיא ןרַאצ יד ןוֿפ רעֿפלעה רעד ןעוועג זיא ןוילּת רעד

 ןוא קינכעט יד ץּפָאריײא-ברעמ ןוֿפ ןעמונעג טָאה ןעמ .טייקיטעט

 ןסקַאװעגסױא ןטרָאד ןענייז עכלעוו ,ןעמרָאֿפ עשיטילַאּפ יד טינ

 ךיוא אֿפוג קינכעט יד טָאה םורַאד ןוא .קינכעט רעד טימ ןעמַאזוצ

 -נעל יד ןיא יו ,רעכַאװש ,רענענַאטשעגּפָא ןעוועג יז זיא ,ןעקנוהעג

 ןוא הכולמ יד קידנעיוב ױזַא .ןעמונעג יז טָאה ןעמ ןענַאװ ןוֿפ ,רעד

 ַא ןרָאװעג םזירַאצ רעד זיא ,דנַאל ןוֿפ תוחוּכ יד קידנעװעדָאהֿפיוא

 -רעניא ךיוא רָאנ ,ךעלרעסיוא זיולב טינ טשרעהעג טָאה סָאװ ,טכַאמ

 ןרַאצ יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז דנַאל ןיא עלַא .תוחומ יד ןיא ,ךעל

 -רעטנוא דנַאלסור טלָאװ ייז ןָא ןוא ,קלָאֿפ ןוֿפ סרעטָאֿפ יד ןענייז

 ,עטאט א זיא רַאצ רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז עלַא ;ןעגנַאגעג

 ןוֿפ ןעמונעג ךיז טָאה סָאד .ךיילג רעדניק עלַא רַאֿפ טגרָאז רעכלעוו

 עסיורג יד ןגעק טֿפמעקעג ןבָאה ןרַאצ עטשרע יד ןעוו ,טייצ רענעי

 טָאה ,הכולמ יד קידנעיוב .טכַאמעג קינעטרעטנוא ייז ןוא םיצירּפ

 ןבעל םנוֿפ םידעֿפ עלַא טנעה ענייז ןיא ןגױצעגֿפױנוצ םזירַאצ רעד

 ןכלעוו ףיוא ,טַארַאּפַא ןקרַאטש א טעבראעגסיוא רע טָאה ,דנַאל ןיא

 .םיא טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 ןענַאטשעג ןראצ יד ןענייז קידנעטש ןוא ןסקאוועג זיא הכולמ יד

 -ָארּפ ןוֿפ געוו ןֿפױא רעטייוו ןייג .ךורּפשרעדיװ ןכעלרעניא ןַא ןַאֿפ
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 ןייג ןוא ;ןסקַאװרעכירַא םיא ,םזירַאצ ןגעק ןייג ןסייהעג טָאה סערג

 םורַא ; עּפָאריײא ןיא ךיז טניֿפעג דנַאלסור .טזומעג ןעמ טָאה רעטייוו

 רָאט דנאלפור ,רוטלוק רעכיוה ַא טימ רעדנעל עטריזיליוויצ ןענייז

 יז םינכש יד ןלעוו ,ּפָא לסיבַא יז טייטש םערָאװ ;ןײטשּפָא טינ

 טכַאמעג טָאה ןיילַא יז סָאװ ,סָאד ןכַאמ ריא ןוֿפ ייז ןלעוו ,ןסעֿפױא

 רעטשרע רעד יַאלָאקינ ןעוו .ַארַאכוב ןוא עוויכ ,זַאקוװַאק ,ןלױּפ ןוֿפ

 טלָאװעג שרעדנַא טינ טָאה רע ןעוו ,ןסַאּפוצ טלָאװעג טינ ךיז טָאה

 םעד טכַאמרַאֿפ טָאה ןוא טָאּפסעד רעשיטַאיזַא ןַא יו דנַאל ןייז ןריֿפ

 -סױרַא טינ ןלָאז ייז ,ןענַאטרעטנוא ענייז רַאֿפ ץענערג ןקידברעמ

 טָאה רע ןעוו ,ןעיידיא עיינ ןייק ןטרָאד ןוֿפ ןגירקנײרַא טינ ןוא ןרָאֿפ

 ףױא טעדנירגעג זיא סָאװ ,הכולמ א ץּפָאריײא ןיא ןבָאה טלָאוװעג

 יד ןיוש ןענייז רעדנעל עקימורַא יד ןעוו ,טייצ א ןיא ענזישטשנַאּפ

 זַא ,ןזיועגסױרַא דלַאב ךיז טָאה -- ןסקָאװעגרעבירַא ענזישטשנַאּפ

 :ץענערג ריא ןקידיײטרַאֿפ טינ ןָאק יז זַא ,ןענַאטשעגּפָא זיא דנַאלסור

 "רע רעד יַאלָאקינ .גירק רעלַאּפָאטסַאװעפ רעד ןזיוורעד טָאה סָאד

 ךס ַא טימ שטנעמ ַא ;טָארקנַאב זיא רע זא ,ןעזעגנייא טָאה רעטש

 ךיז רע טָאה ,רעטייווצ םעד יַאלָאקינ לקינייארוא ןייז יו ,טומ רעמ

 ךיז לָאז דנַאלסור ביוא זַא ,ןעזעג טָאה ןוז ןייז .ןעמונעג ןבעל םעד

 יד ןוֿפ עינָאלַאק א ןרעוװ יז טעוו ,טייצ רעיינ רעד וצ ןסַאּפוצ טינ

 רע זיא קינייוועניא ןוֿפ ןוא ; תוכולמ עשיאעץּפָאריײא עטריזיליוויצ

 ןעײרֿפַאב טינ םירעױּפ יד לָאז ןעמ ביוא :רעכיז ןעוועג טינ ךיוא

 טָאה .ןטנוא ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז ייז ןלעוו ,טגָאזעג רע טָאה ,ןביוא ןוֿפ

 -רָאֿפער ערעדנַא עקינייא טריֿפעגניײא ןוא םירעיּפ יד טײרֿפַאב רע

 ןֿפױא יז ןלעטש ןוא עּפָארײא וצ רעטנעענ דנַאלסור ןכַאמ סָאװ ,ןעמ

 .גנולקיװטנַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעיינ רעד ןוֿפ געוו

 טָאה רעדנַאסקעלַא .ןעוועג ךיוא לָאמ םעד זיא קידנעטש יו רעבַא

 ,ץענערג רעסיוועג ַא זיב רָאנ ,קידעקערש ןעמרַאֿפער יד טריֿפעגניײא

 לָאז םזירַאצ רעד ןוא ,ןטלַאהנייא ןענָאק ךיז לָאז הכולמ יד זַא ױזַא

 טנָאקעג ןבָאה אֿפוג ןעמרָאֿפער יד רעבָא .ןריטסיזקע ןביילב ךיוא

 םזירַאצ רעד ןעוו רָאנ ,טרעטשעגמוא ןבעל ןיא ןרעוו טריֿפעגכרוד

 ךיז ןסייהעג רעטציא טָאה ץעּפָאריײא וצ ךיז ןסַאּפוצ .ןייז םינ לָאז

 ןעוועג רעטציא זיא םזירַאצ רעד ,עּפַאריײא רעלַארעביל ַא וצ ןסַאּפוצ

 רע .טנָאקעג טינ רַאצ רעד טָאה סָאד רעבָא ,ירּפ עדמערֿפ-דליװ ַא

 רע זיא .הלשממ ןייז טינ רָאנ ,ץלא ןבעגוצכָאנ ןעוועג טיירג זיא

 "ער ץיינ ןייק טריֿפעגנייא טינ ,געוו ןבלַאה ןֿפױא ןייטש ןבילבעג

 רע טָאה ,רעירֿפ ןרָאװעג טריֿפעגניײא ןענייז סָאװ ,יד ןוא ,ןעמרַאֿפ

 ַא ןֿפַאשַאב ךיז טָאה ; קירוצ ןּפָאכ ,ןצריק ,ןדײנשמורַא ןביוהעגנָא

 ןבָאה ןעמרָאֿפער יד :ןכורּפשרעדיװ עכעלרעניא טימ .לוֿפ ץגַאל

 ןֿפױא ןוא ,ץּפָאריײא רעיינ רעד ןוֿפ ןטֿפערק ןבעל םוצ ןֿפורעגסױרַא
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 ןבָאה ןטֿפערק עיינ יד .עיזַא ןוֿפ טָאּפסעד 8 ןציז ןבילבעג זיא ןָארט
 טעטנעּפעג ייז ןעמ טָאה ָאד ןוא ,ןעלקיװעצרעדנַאנוֿפ ךיז טבערטשעג
 ,ןגיוצעגסיױא ,לטעב-םודס א ףיוא טגיילעג ,רונש-לקיוו ןגנע ןַא ןיא
 ,ןטינשעגמורַא ןוא ,ץרוקיוצ םזירַאצ ןראֿפ ןעוועג ןענייז ייז ביוא
 -רַאטש ליֿפ טלקױוטנַא ךָאד ךיז ןבָאה ןטֿפערק עיינ יד .גנַאלדוצ ביוא
 םינ לָאמנייק טָאה רע ןוא ,טלָאװעג טָאה םזירַאצ רעד יו ,רעק
 .ןרָאװשעגֿפױרַא טָאה ןיילא רע עכלעוו ,םידש יד ןדניב טנַאקעג
 ; עירטסודניא יד ןוא לדנַאה םעד ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה םזירַאצ רעד
 טָאלֿפ םעד ,ײמרַא יד ןטלַאהוצסיוא ךעלגעממוא ןעוועג טלָאװ םעד ןָא
 עצנַאג יד טריֿפעג טָאה םזירַאצ רעד .טַארַאּפַא-הכולמ ןסיורג ַא ןוא
 עג טעװעדָאהעגסיױא זיא סָאװ ,םזילַאטיּפַאק רעד זַא ,ױזַא קיטילָאּפ
 ץענעגייא ףיוא ןלעטש ךיז טלָאװעג ןיוש טָאה ,סיוש ןייז ףיוא ןרָאװ
 ,עקנאינ רעשיטילָאּפ א ןוֿפ םידסח יד ףיוא רעמ ןטרַאװ טינ ,סיֿפ
 ןשיטילָאּפ םייב ןלעטש ךיז ןיײלא ,ןסערעטניא ענייז ןגרָאזרַאֿפ ןיײלַא
 טינ ךיז ןָאק םזילַאטיּפַאק רענרעדָאמ רעד םערָאװ .דנַאל ןוֿפ רעדור
 ןייק ןיא טינ ,הכולמ רעלַארעביל ַא ןיא רָאנ ,קירעהעג יו ןעלקיװטנַא
 -ַאטיּפַאק ןוא ,קימיונ זיא םזילַאטיּפאק רעד .עיטָאּפסעד רעשיטַאיזַא
 | .רַאֿפעג 8 זיא םזיל

 .רעטעברַא ןבָאה ןעמ זומ ,םזילַאטיּפַאק ַא ןבָאה ןעמ ליוו ןוא
 קידנעטש ךָאד טסייה רעטעברַא ןוא .טינ טייג ןרעדנַא םעד ןָא סנייא
 טימ ןעמ טוט סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ,ןעגנורעדָאֿפ ,ןקיירטש :לבָארט
 ,טייקיטעט-טסבלעז עטריזינַאגרָא סָאד ךָאד זיא -- ןביולרעד ? םעד
 .רעיײֿפ רַאֿפ יו ,טרעטיצעג טָאה םזירַאצ רעד רעכלעוו רַאֿפ ךַאז ַא
 ןָאק ייז ;טנַאה עצנַאג יד ןּפעלש ייז ןלעוו ,רעגניֿפ א ייז ביג ןוא
 ןלעוו -- ןביולרעד טינ .ךיוא קיטילָאּפ ןיא העד ַא ןלעװרַאֿפ ךָאנ ךיז
 טימ רעבָא ,קיטיונ זיא םזילַאטיּפַאק רעד .םיאנוש ןרעוו רעטעברַא יד
 רעד טמוק ,עיצולָאװער טמוק ,ףמַאק טמוק ,רעטעברַא רעד טמוק םיא
 .םזירַאצ ןוֿפ ןַאמ-תורבק

 ןוֿפ טַארַאּפַא םעד רַאֿפ ןבָאה יז ףרַאד ןעמ ,ץנעגילעטניא יד ןוא
 לדנַאה םעד רַאֿפ ,ײמרַא רעד רַאֿפ ןבָאה יז ףרַאד ןעמ ; הכולמ רעד
 ןַא ןעמוקסיוא טינ ןָאק הכולמ עקיטנייה א .עירטסודניא רעד ןוא
 ןָא ,ןטעטיזרעווינוא ןוא סעיזַאנמיג ,ןלוש-סקלָאֿפ ןָא ,ץנעגילעטניא
 ןוֿפ טמוק ץלא סָאד רעבָא .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ,רוטַארעטיל ַא
 ןוא ,טנייה ןוֿפ זיא סָאד ;עיזַא ןוֿפ טמוק םזירַאצ רעד ןוא ,עּפָאריײא
 עכעלדעש עיינ ןדנוברַאֿפ ןענייז םעד טימ .ןטכענ ןוֿפ זיא םזירַאצ רעד
 ןייז רעטנוא טבָארג סָאד ןוא ,ןבָאה סע ףרַאד םזירַאצ רעד ;ןעיידיא
 טסייג ןָא טעטיזרעווינוא ןַא : הרשּפ 8 טכאמעג ןעמ טָאה .ץנעטסיזקע
 ,ןטנעדוטס עײרֿפ ןָא ןוא רָאסעֿפָארּפ ןעײרֿפ 8 ןָא ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ
 -- רוטַארעטיל יד ,םרַאדנַאשז 8 ןוא יָאװָאדָארָאג ַא טימ רַאֿפרעד
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 ָאּפ רעטנוא ץנעגילעטניא ץצנַאג יד .רוזנעצ רעקידנעמש א רעטנוא

 ןיא רעמ ,ײרֿפ רעד ףיוא יו עמרוט ןיא רעמ ןוא טכיזֿפױא-ייציל

 ןוא ,אנוש א ןעוועג זיא יז .דנַאלסור ןשיאעּפָאריײא ןיא יו ,ריביס

 -קעלַא .םירעױּפ יד טנייה .ןײגַאב טנָאקעג טינ ךיז ןעמ טָאה ריא ןָא

 טָאה רע ,םיצירּפ יד ןוֿפ טײרֿפַאב ייז טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאס

 עּפָארײא ןיא טלָאװ ענזישטשנַאּפ ןוֿפ דנַאל א לייוו ,ןָאטעג סע

 לייוו ,ןָאטעג םע טָאה רע ;טַאהעג טינ המוקּת ןייק ןטייצ עקיטנייה

 .ןעײרֿפַאב ןײלַא ךיז ןלעװ םירעױּפ יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע

 םירעוּפ יד ןוֿפ טײקרַאבקנַאד יד טֿפױקעג ךיז רע טָאה ךָאד רעבָא

 יז טָאה רַאצ רעד זַא ,רעכיז ןעוועג .ןענייז ייז .תורוד רָאּפ א ףיוא

 ןענייז ,דרע גונעג טינ ןבעגעג ייז ןעמ טָאה רעמָאט ןוא ,טײרֿפַאב

 ,טנַאװ ַא יו ,טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיצירּפ יד םעד ןיא קידלוש

 ןענעכער טזומעג רעבָא ךיז טָאה רַאצ רעד .רַאצ םעד ןוא ייז ןשיווצ

 .הלשממ ןייז ןוֿפ ןלייז יד ,םיֿפּתוש עטסטנעָאנ ענייז ,םיצירּפ יד טימ

 יד רַאֿפ ןעמ טָאה ,דרע יד רָאג ןבעגעגּפָא טינ םירעוּפ יד ןעמ טָאה

 -דנעצ ןלָאצ ןעגנואווצעג ייז ,ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,דרע ךעלקיטש

 עכיילג רַאֿפ טכַאמעג טינ ייז ןעמ טָאה ,טלעג-ףיוקסיוא רָאי קיל

 דעּפס ךס ַא ןזָאלעגרעביא ייז רַאֿפ טָאה ןעמ רָאנ ,דנַאל ןוֿפ רעגריב
 ףרַאד -- טֿפַאשטריװדנַאל עקיטנייה ַא ןריֿפ וצ .ןעגנוצנערגַאב עלעיצ
 טינ סע טָאה םזירַאצ רעד רעבָא .טידערק ןקיליב ןבָאה רעױּפ רעד

 טלעג יד רָאג טעמּכ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד סנטשרע :ןכעג טנַאקעג

 ןעוו ,םנטייווצ ;יײצילַאּפ רעד ףיוא ןוא ײמרַא רעד ףיוא ןבעגעגסיוא
 ןעגנואווצעג ןייז טינ ייז ןלעוװ ,טידערק ןקיליב ןבָאה ןלעוו םירעױּפ יד
 רעייז ןֿפױקרַאֿפ וצ ,םעקינרעכָאװ יד ןטנעצָארּפ עסיורג ןלָאצ וצ
 ןייז ןלעוװ םירעוֿפ יד ןעוו ןוא .םירחוס יד וצ קיליב טָאּפש האובּת
 רעייט םיצירּפ יד ןלָאצ וצ ןעגנואווצעג ןייז טינ ייז ןלעוו ,רעכייר
 רַאֿפ טידערק רעקיליב .טעברַא רַאֿפ קיליב ןעמענ ןוא עדנערא רַאפ
 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא םיצירּפ יד טימ ןסיירנַײא ןסייה טלָאװ םירעױּפ

 ןציזַאב רעױּפ רעד ףרַאד -- טֿפַאשטריװדנַאל עקיטנייה ַא ןריֿפ וצ
 8 ךָאד זיא ןסַאמ יד רַאֿפ גנודליב רעבָא ,גנודליב לסיב ַא תוחּפל
 -טסבלעז עטיירב ַא ןבַאה ףראד רעױוּפ רעד .םזירַאצ ןרַאֿפ רַאֿפעג
 ינַאגרָא רַאֿפ טײהײרֿפ ,גנונעדרָא עשיטַארקַאמעד ַא ,גנוטלַאװרַאֿפ

 ןענעקייל סָאװ ,ןכַאז עכלעזא ץלא ןענייז סָאד ןוא ,טייקימטעט רעטריז
 .סיוא דנורג ןוֿפ םזירַאצ םעד ּפָא

 -טכער ןיא ,טייהנסיוומוא ןיא רעױּפ םעד ןטלאהעג ןעמ טָאה
 ןוֿפ שטייב ןרעטנוא ,ןרעייטש ערעווש ןוֿפ ךָאי ןרעטנוא ,טייקיזָאל
 תולדב רע זיא ,טרעגנוהעג רעױּפ רעד טָאה ; קינלַאשטַאנ יקסמעז
 ןיא ןביולג םעד ןרָאלרַאֿפ רע טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןרָאװעג
 טָאה ,ךעלטנייֿפ ,ןדירֿפוצמוא ןרָאװענ רע זיא .רַאצ עלעטַאט םעד
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 םעד ןגעק טכַאמ ַא ןענַאטשעגֿפױא םיא ןוֿפ זיא ,ןעוועטנוב ןביוהעגנָא

 .םזירַאצ
 רעכעה טייטש רע זַא ,טהנעטעג קידנעטש טָאה סזירַאצ רעד

 טינ ןוא רעסעב טינ יז ןוֿפ םענייק וצ זיא רע ;ןסַאלק עלא רעביא

 -גיא ענעדישרַאֿפ טימ ,ןסַאלק ןַארַאֿפ ןענייז סע ואוו רעבָא .רעגרע

 םינ ןָאק יז ,גנולעטש עסיוועג ַא ןעמענ גנוריגער יד זומ ,ןסערעט

 עדנשרעה יד טימ ןענַאטשעג זיא םזירַאצ רעד .וויטקעיבָא ןביילב

 'ד ןשיװצ יוװ ױזַא רעבָא ,םירעוּפ ןוא רעטעברַא יד ןגעק ןסַאלק

 .יצירּפ עדליוו יד ,ָאטינ תודחַא ןייק ךיוא זיא אֿפוג ןסַאלק עדנשרעה

 ?םלעוו ,םיצירּפ יד טימ ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא ,עיזַא ןייק ןגיוצעג ןבָאה

 .עּפָאריײא ןיא םטרעוורָאֿפ ןגיוצעג ןבָאה ,טֿפַאשטריװ ענרעדָאמ א ןריֿפ

 טזומעג טָאה רע .עשיגַארט 8 ןעוועג עקַאט םזירַאצ ןוֿפ עגַאל יד זיא

 -ענ ןגעלעג זיא ץרַאה ןייז םגה ,ןטסילַאטיּפַאק יד סעיסעצנַאק ןבעג

 -ַאטיּפַאק ןָא :ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .םיצירּפ עדליוו יד וצ רעטנע

 ךָאד ןענייז םיצירּפ יד יו ױזַא רעבָא .ןיגַאב טינ ךיז ןעמ ןָאק םזיל

 ןוֿפ זיא םזירַאצ רעד יו ױזַא ,"לטעטש ןייא ןוֿפ , םיא טימ ןעוועג

 יד וצ יו ןטכענ ןוֿפ ןטנעמעלע יד וצ רעטנעענ ןעוועג רוטַאנ ןייז

 -עדָאֿפ יד וצ רעוא ןייז ןגיילוצ טזומעג רע טָאה ,טנייה ןוֿפ ןטנעמעלע

 ייוירּפ עשימָאנָאקע ךס 8 ייז ןבעג ,םיצירּפ עדליוו יד ןוֿפ ןעגנור

 זיא ףוס רעד .ןליוו ןשיטילָאּפ רעייז טימ ןענעכער ךיז ןוא סעיגעל
 םיצירּפ יד רַאֿפ .ןדירֿפוצמוא ןעוועג ןענייז ןטנעמעלע עדייב זא ,ןעוועג
 יּפַאק יד רַאֿפ ; יינ וצ ,שיטסילַאטיּפַאק וצ ןעוועג םזירַאצ רעד זיא

 .טלַא וצ ,שיצירּפ וצ --- ןטסילַאט

 טָאה יז ,ןסקָאװעג זיא הכולמ יד .ןטנעגעג-ץענערג יד טמענ רעדַא

 ןוא ,גנורעקלעֿפאב רעשיסור-טינ טימ ןטנעגעג ךס 8 ןעמונעגניירַא

 : ןטנעגעג עלעירטסודניא עטלקיוטנַא-ךיוה ןעוועג טֿפָא ןענייז סָאד

 -ברעמ וצ טנעָאנ לייוו ,טנגעג רעשיטלַאב רעד ןוא עטיל ,ןלױפ

 .(טֿפַאנ) רעמיטכייר עכעלריטַאנ ענייז בילוצ זַאקװַאק ; עּפָאריײא
 רעייז טימ ןבעל ןכעלמיטנגייא רעייז ןטנגעג עקיזָאד יד רעבָא ןבָאה

 ךיז ןצנַאגניא ןליוו ,טײהײרֿפ ייז ןרעדָאֿפ ,רוטלוק רעכעלמיטנגייא

 לָאז ןעמ ןליוו ,גנוטלַאװרַאֿפ-טסבלעז 8 ןרעדָאֿפ ייז רעדָא ,ןסײרּפָא

 ןוא םיגהנמ ץענעסקָאװעגסױא שירָאטסיה ערעייז טימ ןענעכער ךיז

 -ָארּפ עדמערֿפ יד ןיא ןריֿפניײא ןסייה טלָאװ -- ןבעגכָאנ .ןעגנוריֿפ
 .רַאֿפעג ַא זיא סָאד ,םייה רעד ןיא ָאטינ זיא סָאװ ,טײהיײרֿפ יד ןצניוו
 -מוא ,ןעײטרַאּפ ,ןעגנוגעווַאב ןכַאמ ,ייז ןעוועטנוב -- ןבעגכַאנ טינ
 -םודניא ןוא לדנַאה ףיוא תוירב ,קלָאֿפ ליואוו ַא ,ןדיא יד טָא .ןעור
 -ֿפױרַא ייז ףיוא ןַאק ןעמ סָאװ ,ליואוו ייז ןענייז רעמ ךָאנ רעבָא ,עירט
 ַא .לזאזעל ריעש 8 ןרעוו ןענָאק ייז ;םזירַאצ ןוֿפ תורצ עלַא ןֿפרַאװ

 זדנוא : ןעיירש ןסַאמ יד ןעוו .םזירַאצ ןוֿפ דניז יד רַאֿפ לדניחיהרּפּכ
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 ןדיא לייוו רַאּפרעד זיא סָאד : ןָא ייז ןעמ טזייוו ,טכעלש ךיז טבעל

 רַאֿפ רַאצ רעד טוט סָאװ : ןסַאמ יד ןגערֿפ .ןרָאטַאטַאולּפסקע ןענייז

 ,רימ טינ ןעוו ;ןדיא יד ןדנובעג ןטלַאה רימ :ןעמ טרעֿפטנע ? זדנוא

 ןייק טלָאװ ךייא ןוֿפ ןוא ,ןסעגעגֿפױא גנַאל ןיוש ןדיא יד ךייא ןטלָאװ

 ןסַאמ יד ןליוו ?קינעוו סָאד ךייא זיא ;ןבילבעג טינ טילּפו דירש

 ,ןליֿפעג-טסעטָארּפ ענעבילקעגנָא ןזײװסױרַא ,סעּכ רעייז ןזָאלסױא

 ךייא ןלעוװ רימ ,ןדיא ףיוא ןעמַארגָאּפ טכַאמ :ןָא ייז ןעמ טזייוו

 -רַאֿפ .טכעלש רעדיוו רעבָא זיא ,ןעוועג טוג סע טלָאװ .ןֿפלעה ךַאנ

 סָאד ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא תולוק ייז ןכַאמ ,ןדיא ןעמ טגלָאֿפ

 ןעמ טזָאל .האוולה ַא ןגירק וצ רעווש טרעוו סע ,ןצנַאניֿפ יד טרעטש

 -ָאיצקַא ןיא ןײרַא ײרֿפ טינ ייז ןעמ טזָאל ,ןעניואוו ײרֿפ טינ ןדיא יד

 ןוא ןטנַאקירבַאֿפ ,םירחוס עשיסור-טכע יד ןעיירש ,סעינַאּפמַָאק ערענ

 יד ןוֿפ עירטסודניא רעד ןוא לדנַאה םעד טדָאש סָאד זַא ,ןריקנַאב

 לָאז ןעמ ,סעיצולָאזער ןָא םירחוס עשיסור יד רָאג ןעמענ ;ןסור עטכע

 ןיא ךיז ןסייר עכלעוו ,ןסַאמ עשידיא ןַארַאֿפ ןוא .םוחּת םעד ןֿפַאשּפָא

 .ןעוועטנוב ,טכער ןרעדָאֿפ ,ףמאק

 ױזַא ,ָאווטסמעז רעד טימ ױזַא ,רעטכיר ענערָאוװשעג יד טימ יוזַא

 וצ ץַאזנגעק רעֿפרַאש ַא זיא םרָאֿפער עדעי :סעמוד-טָאטש יד טימ

 ןייק טינ טגָארטרַאֿפ םזירַאצ רעתמא .םעטסיס רעשירַאצ רעצנַאג רעד

 8ַא רעבָא .םָאװטסמעז ןייק טינ טגָארטרַאֿפ ,רעטכיר ענערָאװשעג

 ןָאק ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ץּפָאריײא ןיא טבעל סָאװ ,םזיראצ

 טנַאה רעקניל רעד טימ ןעמרָאֿפער ןעמ טיג .ןעמוקסיוא טינ םעד ןָא

 טרעוו םרָאֿפער ַא רָאנ יו .רעטכער רעד טימ קירוצ ייז טיצ ןעמ ןוא

 ןכַאמ וצ ,קירוצ ןּפַאכ וצ יז דלַאב םזירַאצ רעד טכוז ,טריֿפעגניײא

 ,רעביא ךָאד טביילב סָאװ ,םרָאֿפער לקיטש סָאד רעבָא .טשינ וצ

 יז טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,דגב םעד ןענערטעצ וצ רעמ ךָאנ טקריוו

 .עטַאל ַא יו טגעלעגֿפױרַא

 זיא טכַאמ-טּפױה ןייז .ןטענָאיַאב ףיוא ןסעזעג זיא םזירַאצ רעד

 ענרעדָאמ ַא ןבָאה זומ ײמרַא ענרעדָאמ א רעבָא .ײמרַא יד ןעוועג

 טימ .ןביירש ןוא ןענעייל ןענַאק סָאװ ,ןטַאדלָאס ןבָאה זומ ,קינכעט

 ןעמ טרעוו ןטַאדלָאס עדנסיוומוא טימ ,קינכעט רעטלקיװטנַא-בלַאה ַא

 -טינ ,טציירעצ זיא ײמרַא ענעגָאלשעג ַא ןוא .ץענערג ןֿפױא ןגָאלשעג

 ,םריטסעטָארּפ סָאװ ,קישטנַאק ַא טימ ןוא .טעוועטנוב יז ,ןדירֿפוצ

 .קינייװעניא ןוֿפ אנוש םעד ןליטשנייא טינ ןעמ ןַאק

 יד ךיז ןבָאה ,ץירּפ ןטימ רעכיז ןעוועג לָאמַא ןעמ זיא רעמַאט

 טֿפַאשטריװידנַאל רעייז ןריֿפ עכלעוו ,םיצירּפ ןזיוַאב ןטייצ עטצעל

 ,גנודליב טימ ,עיינ ןשטנעמ -- רעגייטש ןשיטסילַאטיּפַאק א ףיוא

 ,עיצוטיטסנַאק א ןרעדָאֿפ סָאװ ,ןלארעביל ;ןעגנורעדָאֿפ עיינ טימ

 טָאה םזירַאצ רעד .ןטסילַאטיּפַאק עלַארעביל עשיטָאטש יד יו טקנוּפ

293 



 זיא רע .ךיז רעטנוא ןדָאב םעד ןבָארגעגרעטנוא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 .טלעװו רעדמערֿפ ַא ףױא ןיײלַא ןבילבעג רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ
 רע טָאה ,גנוי ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טייצ רעטשרע רעד ןיא ביוא
 ךיז זיא סע ליֿפיו טנעקעג ךָאנ טָאה רע ביוא ,ןסַאּפוצ טנעקעג ךיז
 יַאב ןוא ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ ןטייצ יד ןיא וליֿפַא ןסַאּפוצ
 םוא ,םיא םוא ןעגנַאגעג טינ טלָאמעד ךָאד זיא ,םירעיוּפ יד ןעײרֿפ
 ןרעוו לָאז רע זַא ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,טציא .ץנעטסיזקע ןייז
 ייב ןעמ טָאה 1909 ןיא .טנעקעג טינ ןבעגכָאנ רֶע טָאה ,רע םיוא
 רע רעבָא .טלַאװעג טימ עיצוטיטסנָאק יד ןסירעגסױרא ןעיַאלָאקינ
 .קירוצ טּפַאכעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא יז טָאה רע ןוא ,ןבילבעג זיא
 ןָאק ,טרַאּפשעגניײא ,טלַא וצ זיא םזירַאצ רעד זַא ,ןזיוװַאב טָאה רע
 .טינ רע ןָאק םזיכרַאנָאמ ןלַארעביל ַא ןיא ןייגרעביא רעבָא ,ןלַאֿפ
 ןעוועג ןיוש ויא סע תץעב ,ןבעגכָאנ טװאורּפעג רע טָאה 1917 ןיא
 ,((םעּפש-וצ ןבעג ןעמרָאֿפער ענייז קידנעטש טגעלֿפ רֶע) טעּפשדוצ
 יעג ןבָאה עלַא לייוו ,טיורטעג טינ ןיוש םיא טָאה רענייק תעב ןוא

 .ןטלַאה טינ טרָאװ ןייק ףוס לּכ ףוס טעוװו רע זַא ,טסואוו

 ןוא ,טכַאמ עשירעטילימ סלא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא םזיראצ רעד
 עשירעטילימ סלַא ךיוא ןגָארקעג רע טָאה ענייז ּפעלק עטסערג יד
 ןגעק ,ענענַאטשעגּפָא ןגעק ןֿפמעק וצ ןרָאװעג ןֿפאשעג זיא רע .טכַאמ
 ,דנַאלסור יו רעדנעל ערענעלק ליֿפ ןגעק רעדָא ,ןרעטָאט ןוא ןקרעט
 םיא טָאה תוכולמ ענרעדָאמ עסיורג ןגעק .ןדעווש ןוא ןלױּפ לשמל
 .ןענַאעלַאּפַאנ ןגעק גירק םעד רעסיוא ,טקילגעג טינ לָאמנייק טעמּכ
 -רַאֿפ טייוו וצ זיא עכלעוו ,ײמרַא סנָאעלָאּפַאנ ןגעק טָאה דנַאלפור ןיא
 ץצנַאג סָאד טֿפמעקעג ,סיזַאב ריא ןוֿפ ןטינשעגּפָא ןעוועג ןוא ןעגנַאג
 עּפש טָאה דנַאלפור ןעוו .גירקיָאלירעג ןימ 8 ןעוועג זיא סָאד .קלָאֿפ
 זיא ,עּפָאריײא ןיא ןענָאעלָאּפַאנ ןגעק גירק םעד ןגָארטעגרעביא רעט
 ןגעק תוכולמ עשיאעּפָאריײא עלַא ןוֿפ טעמּכ דנַאברַאֿפ א ןעוועג סע
 סנייא ןייג וצ ןעמוקעגסיוא זיא דנַאלסור ואוו ,ןטרָאד .ךיײרקנַארֿפ
 -עג קידנעטש יז זיא ,רעדנעל עטריזיליוויצ עסיורג ןגעק סנייא ףיוא
 ,גירק רעלַאּפָאטסַאװעפ םעד ןיא ןעוועג זיא ױזַא .ןרָאװעג ןגָאלש
 .גירק טלעוו ןטשרע םניא ךיוא ױזַא ןוא ,ןַאּפַאי טימ גירק ןיא -- ױזַא
 טָאה גירק רעד .סיזירק 8 ןעמוקעג זיא ןכלעזַא גירק ןדעי ךָאנ ןוא
 .טלוב ןזיװעגסױרַא רָאנ םיא טָאה רע .ןֿפַאשַאב טינ סיזירק םעד
 .רעכיג ,רעטנעענ טכַאמעג םיא טָאה רֶע

 ןטשרע םעד יַאלָאקינ טסָאקעג טָאה גירק רעלַאּפָאטסַאװעפ רעד
 ןעײרֿפַאב וצ ןעוועג ןעגנואווצעג זיא רעדנַאסקעלַא ןוא ,ןבעל םעד
 טָאה עיצולָאװער 8 ייכב .ןעמרָאֿפער עקינייא ןריֿפנייא ןוא םירעיוּפ יד
 סע רעוו ,ןטֿפערק ןייק ןעוועג טינ :ןטלַאהעג טינ טלָאמעד ךָאנ סע
 עקרַאטש א ןענוֿפעג ןיוש המחלמ יד טָאה 1908 ןיא .ןכַאמ יז לָאז
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 לַאֿפכרוד רעשירעטילימ רעד עכלעוו ,גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער

 יָאװער א טימ טקידנעעג סע ךיז טָאה -- טֿפרַאשרַאֿפ רעמ ךָאנ טָאה

 ןוֿפ תוריּתס עכעלרעניא יד ןענוֿפעג טָאה 1914 ןוֿפ גירק רעד .עיצול

 -ַאטעלָארּפ םעד ,1905 ןיא יו ,טציּפשרַאֿפ רעֿפרַאש ךס ַא םזירַאצ
 אֿפוג גירק רעד ןוא ,ףמַאק םוצ טיירג רעמ ,טריזינַאגרָא רעמ -- טַאיר

 -ערג ךס ַא תולּפמ עשירעטילימ יד ,רערעקיטולב א ,רערעגנעל א זיא

 ןכלעוו רעטנוא ,ּפַאלק ןטצעל םעד םזירַאצ םעד ןבעגעג סע טָאה .רעס

 .רעמ ןײטשוצֿפױא טינ םוא ,ןלַאֿפעג זיא רע
 .ןטרעדנוהרָאי עטייוו ןוֿפ לוק ַא יו טגנילק סע -- םזירַאצ רעד

 עכעלרעטלַאלטימ ןוא קינכעט ענרעדַאמ .עּפָאריײא ןיא עיזַא קיטש 8
 -ָארָאג רעד ןטנוא ןוא רַאצ רעד ןביוא ,רעטייל רעגנַאל א ,רעשרעה

 -רעה רעטצענערגַאבמוא ןֿא רערעדעיא ןביוא זיב ןטנוא ןוֿפ .יַאװָאד
 ,יד ייב טכענק רעקירעדינ 8 ןוא ,םיא רעטנוא סָאװ ,יד רעביא רעש
 גנוניימ ַא הזעה ןייק ןבָאה טינ ןעמ רָאט ןביוא ןגעק .םיא רעביא סָאװ
 ןרָאװעג זיא שטיװָאליײכימ ײסקעלַא ןעוו .וט --- טסייה ןעמ .ןבָאה וצ
 רעדָא ןַא טנֿפעעג םיא טָאה רָאטקַאד ןייז ןוא ,רעביֿפ ףיוא קנַארק
 ךיוא ךיז ןלָאז יז ,ןרַאיַָאב ענייז ןסייהעג רֶע טָאה ,טולב ןזָאלעג ןוא
 רע זַא ,טגָאזעג ,טלָאװעג טינ רענייא טָאה רעמָאט ןוא .טולב ןזָאל
 ךיז טזָאל רַאצ ןייד ! טנוה וד : ןעירשעג רַאצ רעד טָאה ,טנוזעג זיא
 8 רענייא ןעוו זַא ,טלייצרעד ןעמ רעדָא .טינ טסליוו וד ןוא ,טולב
 ןיא ןבעל ןצנַאג ןייז טנידעגּפָא טָאה רעכלעוו ,רעטמַאאב רעכיוה
 ןייז וצ עלעטש א ןעמוקַאב גנולצולּפ טָאה ,טנעמטרַאּפעד-ײײצילַאּפ
 -ַאב ענייז ךיז ןבָאה ,טנעמטרַאּפעד-רעינישזניא ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד
 טָאה ? ןרינישזניא וצ ריא טמוק יו ,טסייה יוװ :טרעדנואוועג עטנַאק
 ךיא לעװ ,םא ןַא ןייז ןסייה רימ טעו רַאצ ןיימ זַא : טרעֿפטנעעג רע

 .ןגלָאֿפ ךיוא

 טזומעג טָאה -- ןטנוא סָאװ ןוא טריזילַארטנעצ ןעוועג זיא ץלַא
 םנוֿפ טעמרָאקעג ךיז טָאה רַאצ רעד .תוישק ןייק ןגערֿפ טינ ,ןגלָאֿפ
 ןוֿפ ןוװַאטסירּפ יד ,סעינרעבוג יד ןוֿפ ןרָאמאנרעבוג יד ,דנַאל ןצנַאג
 עסיורג יד ; לַאטרַאװק ןייז ןוֿפ יָאװָאדָארָאג רעד ,סעקטסַאשטוא יד
 ןצעזעג עכלעזַא ןֿפַאשַאב ןיוש ןבָאה ייז : ךעלצעזעג ןעמונעג ןבַאה
 רַאבַאכ .טרימשעג ,טֿפױקעגרעטנוא ןעמ טָאה ערענעלק יד .ךיז רַאֿפ
 עשיסור יד ןעוועג זיא סָאד .טרָאװ עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןעוועג זיא
 טמענ סָאװ,קינװַארּפסיא ַא זַא ,טסואוועג ןבָאה ןדיא .עיצוטיטסנַאק
 ,ןצעזעג יד טיהעגּפָא טלָאװ ןעמ ןעוו .ררוצ רעטסערג רעד זיא ,טינ
 טָאה ןעמ לייוו --- טיהעג טינ ייז טָאה ןעמ .טכעלש רַאג ןעוועג טלָאװ
 םעד רַאֿפ ,עמַאמ 8 ןרָאװעג םענייא רַאֿפ ץעזעג רעד זיא .טרימשעג
 עסיורג ןייק טליּפשעג טינ ןבָאה ןטייקיאעֿפ .עמַאמ-ףיטש 8 ןטייווצ
 ןוא .ןגיוב ךיז ,ןגלָאֿפ ,ןענידסיוא ךיז ןעוועג זיא .רקיע רעד ,עלָאר
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 ןֿפױא ןעוועג זיא רעד ,ןקור םעד ןגיוב רעסעב טנַאקעג טָאה סע רעוו
 .דרעֿפ

 טימ טקעמש סָאװ ,ץלַא ןוֿפ אנושי-טולב ַא ןעוועג זיא םזירַאצ רעד
 טָאה ץלַא .ץעיצַאזינַאגרָא טימ ,טייקיטעט-טסבלעז רעכעלטֿפַאשלעזעג

 -קַארַאכ זיא סע ןוא .לעֿפַאב טיול ,זַאקירּפ םעד טיול ןייג טֿפרַאדעג
 ַא ןגעװו טלייצרעד ןעמ סָאװ ,טָאדקענַא רעדנגלָאֿפ רעד שיטסירעט
 ירַאֿפ עצרַאװש טימ טייטש סַאג ןֿפױא םלוע ןַא :יָאװָאדָארָאג
 טייג יָאווָאדָארָאג ַא .המח יוקל ַא ףיוא טרַאװ ןוא ךעלזעלג עטרעכיור
 -מַאזרַאֿפ ַא רַאֿפ סעּפע סָאד זיא סָאװ : סעּכ ןיא טרעוו ןוא ײברַאֿפ
 טעװ ןוז יד ,המח יוקל ַא ףיוא ןטרַאװ רימ -- ? סַאג ןֿפױא ןעגנול
 ןייק .ןייז טינ טעוו'ס .ײרעדױלּפ ? המח יוקל ַא -- .רעטצנִיֿפ ןרעוו
 .ָאטינ םעד ןגעוו זיא ווַאטסירּפ ןוֿפ לעֿפַאב-גָאט

 ןטלַאהעג טסעֿפ ךיז ןבָאה סעקינוַאנישט יד ,ןטַארקַארויב יד
 "םענעגייא; ןַא ןגעק טּפשמ 8 ןעניוועג .ןרעדנא םעד ןָא רענייא
 ךָאד טָאה םזירַאצ רעד .ךעלגעממוא טעמּכ ןעוועג זיא -- ןשטנעמ
 זיא סָאד .ןײלַא רַאצ ןוֿפ זיולב הלשממ יד ןסייהעג טינ ךעלטנגייא
 סָאד זיא טציא .ןיילק ןעוועג זיא הכולמ יד ןעוו ,לָאמַא ךעלגעמ ןעוועג
 טימ רַאצ 8 ,עיטַארקַארויב רעשיטסירַאצ א ןוֿפ םעטסיס 8 ןעוועג
 טימ לַאדנַאקס רעסיורג ַא ןעמוקסיורא ןיוש טגעלֿפ רעמַאט .ךעלערַאצ
 ןייא ןוֿפ ןריֿפרעביא םיא ןעמ טגעלֿפ ,טַארקַארויכ זיא סע ןכלעוו
 .ןרעדנא ןַא ןיא טנעמטראּפעד ןייא ןוֿפ ,רערעדנַא ןא ןיא טָאטש
 -ַאב דלַאב םיא ןעמ טגעלֿפ ,ןטּפשמרַאֿפ וליֿפַא םיא טגעלֿפ ןעמ ביוא
 טכעלש ןוא עקראטש וצ טוג ,שלַאֿפ ןעוועג זיא טכירעג רעד .ןקידענג
 .סעקשטנעה ענרעזייא ןיא ןטלאהעג ןעמ טָאה ןסַאמ יד .עכַאװש וצ
 געלשיטיוט ,רעטיר ,עקיײהַאנ יד ,טונק רעד זיא סָאד --- םזירַאצ רעד
 זיא סָאד ;תוילת ןענייז סָאד ;סעמרוט ןוא סעקטסאשטוא יד ןיא
 טײקבָארג יד ,טײקמַאזיורג יד .ןליוק ןייק ןגרַאק טינ :לעֿפַאב רעד
 ,קרַאמ ןֿפױא ,זיוה ןיא ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה גנוריגער רעד ןוֿפ
 עיור זיא םוטעמוא ,טסױֿפ רעד טשרעהעג טָאה םוטעמוא .לוש ןיא
 .רשוי רַאֿפ רעכליב ןעוועג טֿפַארק

 ןייז וצ דשוח קידנעמש טנורג גונעג טַאהעג טָאה םזירַאצ רעד
 ,טגייווש םע םגה זַא ,ןייז דשוח ,ןליֿפעג עכעלטנייֿפ ןיא קלָאֿפ סָאד
 .הנּכס א טקעטש אֿפוג ןגייווש םניא ןוא ,טינ סע זיא ןדירֿפוצ רעבָא
 -ַאקָאװַארּפ ןוא ןענָאיּפש טימ קלָאֿפ סָאד טלגנירעגמורַא ןעמ טָאה
 ,שירָאטַאקַאװָארּפ-שינָאיּפש ןרָאװעג םעטסיס עצנַאג יד זיא ,ןרָאט
 זיא ווָאנַאמָאר יַאלָאקינ .ןרָאלרַאֿפ ךיז טָאה יורטוצ רעדעי זַא ױזַא
 םענייא ןלעטשרַאֿפ טינ טציא ךיז ןענָאק רימ .וועזַא הנוי וצ גניליווצ א
 ,עּפָאריײא ןוֿפ רַאדנַאשז רעד ןעוועג זיא םזירַאצ רעד .ןטייווצ םעד ןָא
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 רעד יַאלָאקינ טָאה 1848 ןיא .טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןוֿפ רַאדנַאשז

 "רעד רעזייק ןשיכיירטסע םעד ןֿפלעה וצ רעטילימ טקישעג רעטשרע

 יד טָאה ןרָאי ערעזדנוא ןיא ךָאנ .ןרַאגנוא ןיא עיצולָאװער יד ןקיטש

 .עיסרעּפ ןיא ץיצולָאװער יד ןקיטשרעד ןֿפלָאהעג ײמרַא עשיסור

 : םזירַאצ ןֿפױא טֿפָאהעג ןבָאה רעקירדרעטנוא ץעלַא ,ןטָאּפסעד עלַא

 טעוו רע ,רַאצ םעד ןטעב רימ ןלעוו ,עיצולָאװער א ןכַאמ ךיז טעוװ סע

 א דרע רעד ףיוא םזירַאצ רעד טגיל 1917 ןיא .ןקַאזָאק ענייז ןקיש

 ןרעטנוא טציז רַאדנַאשז רעטניורקעג רעטצעל רעד .רענעטַָארטעצ

 .גנוטסעפ רעקסווָאלווַאּפָארטעּפ ןיא סָאלש

 :ללּכ ןוֿפ ןטלַאהעג םזירַאצ רעד טָאה ,סעיטַאּפסעד עלַא יוװ

 ןטיירטש עקיטולב יד ךיז ןענָאמרעד רימ .עוועשרעה ןוא לייטעצ

 רעד עכלעוו ,זאקװאק ףיוא רענעמרא יד טימ ןרעטָאט יד ןשיווצ

 ךיז ןענָאמרעד רימ .ערעדנא יד ףיוא ץנייא טצעהעגנָא טָאה םזירַאצ

 ללכב זיא טולב .םילובלב-טולב יד ,ןדיא ףיוא ןעמַארגַאּפ ץעקיטולב יד

 .רַאצ ןופ טדער ןעמ תעב ,ןעניז ןֿפױא ףױרַא טייג סָאװ ,ףירגַאב רעד

 עװקסָאמ ןיא ,טניורקעג ןטייווצ םעד יַאלָאקינ ןעמ טָאה טולב טימ

 גָאט ַא -- 1909 רַאונַאי רעטניינ רעד ; עקנידָאכ ןוֿפ דלעֿפ םעד ףיוא

 ייב רעבירג-דלָאג יד ןיא רעטעברַא יד ףיוא דָאב-טולב יד .טולב ןוֿפ

 יד טינ ןוא עטשרע יד ןעוועג טינ זיא ריביס רעטייוו ןיא אנעל רעד

 ירַא יד רַאֿפ טיירגעגוצ טָאה רעטייווצ רעד יַאלָאקינ סָאוו ,עטצעל

 .דנַאלסור ןוֿפ רעטעב

 ןיא טָאה ,ווָארַאקַאמ רעטסינימ ,םזירַאצ ןוֿפ רעניד רעיירט רעד

 יָאס רעד !ןייז טעוװ ױזַא ,ןעוועג זיא ױזַא :עמוד ןיא טגָאזעג 2

 טנוה םעד ןָא טוט :טרעֿפטנעעג טָאה יקסווָארקָאּפ טַארקַאמעד-לַאיצ

 סָאלשי-לומ א טניה יד ןָאטעגנָא טָאה ץיצולָאװער יד .סָאלש-לומ ַא

 .םעטסיס עשיטניה יד טֿפַאשעגּפָא טָאה יז .טרַאּפשרַאֿפ ייז טָאה ןוא

 ! רעמ ןייז טינ טעוװ ױזַא ,ןעוועג זיא ױזַא :טגָאזעג טָאה יז

 1917 ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטֿפערק"ביײרט יד .ב

1 

 -ַאנרעטניא ןטשרע םעד ףיוא ,קירוצ רָאי קיסיירד עּפַאנק טימ

 ווָאנַאכעלּפ גרָאעג טָאה ,זירַאּפ ןיא סערגנַאק ןשיטסילַאיצַאס ןלַאנָאיצ

 עשירַאטעלָארּפ סלַא ןגיז טעוװ עיצולָאװער עשיסור יד, :טגָאזעג
 ."ןגיז טינ רָאג טעוװ יז רעדָא עיצולָאװער

 עשיאיבנ ענעי טניז ,רעבירַא ןענייז סָאװ ,רָאי קילדנעצ יירד יד ןוא
 ווָאנַאכעלּפ ז8 ,ןזיוועג ןבָאה ,ןרָאװעג טגָאזעגסױרא ןענייז רעטרעוו
 .טכערעג ןעוועג זיא
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 עכלעוו ,ןריציֿפָא ענעי עיצולָאװער א ןכַאמ טוואורּפעג ןבָאה סע
 ןיײלַא ןטשרע םעד ןָאעלָאּפַאנ טימ תומחלמ יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןענייז
 -עדרָא עקיטרָאד יד זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ןוא עּפָאריײא ןיא ןעוועג
 ,עכלעז8 רעדָא ; טכַאנ ןוֿפ גָאט יוו ,עשיסור יד ןוֿפ ּפָא ךיז ןלייט ןעגנונ
 ןוֿפ טסייג ןלארעביל ןגנוי םעד טּפַאזעגנייא רעכיכ ןוֿפ ןבָאה סָאוװ
 יז .טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןוֿפ לטרעֿפ ןטשרע םניא עּפָארייא-ברעמ
 -ֿפױא ןשירעטילימ ןכיירגיז 8 ךרוד ּפָאלק ןייא טימ טלָאװעג ןבָאה
 -עביל יד דנַאלסור ןיא ןריֿפנייא ןוא םזירַאצ םעד ןצריטש דנַאטש
 זיא דנַאטשֿפױא רעד .ךײרקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןוֿפ ןעגנונעדרַא עלַאר
 טֿפור רעבירעד) רעבַאקעד ןט28 םעד גרוברעטעּפ ןיא ןכַארבעגסיױא
 ,םעד ךָאנ ,1895 ("ןטסירבאקעד, עיצולָאװער רענעי ןוֿפ ןדלעה יד ןעמ
 רעדורב ןייז ןוא ,ןברָאטשעג זיא רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא יו
 ןרעוו טֿפרַאדעג .ןַארט םעד ןעמונרַאֿפ טָאה רעטשרע רעד יַאלָאקינ
 טָאה רע רעבָא ;ןיטנַאטסנַאק ,רעדורב רערעטלע רעד טָאה רַאצ
 .ןָארט ןֿפױא טכער ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבעל סרעדנַאסקעלא רַאֿפ ךָאנ
 -סוחי ןייק טינ ןָאטעג טָאה רע לייוו ,וצרעד ןעגנואווצעג םיא טָאה'מ
 יעג טָאה ןיטנַאטסנָאק ןכלעוו ןיא ,ריּפַאּפ רעד רעבָא .ךודיש ןקיד
 ךָאנ זיב דוס ַא ןבילבעג זיא ,ןָארט ןוֿפ ּפָא ךיז טגָאז רע זַא ,טעמתה
 ליֿפ ןבָאה ,ןברָאטשעג זיא רעדנַאטקעלֿא ןעוו .טיוט סרעדנַאסקעלַא
 טייהיירט ןרָאװשעג יימרא רעד ןוֿפ ןלייט ךיוא ןוא ןענָאזרעּפ עכיוה
 ןעמ טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא טשרע .ןיטנַאטסנָאק רַאצ םוצ
 ןרָאװעג טרעלקרעד זיא יאלָאקינ ןוא ,ריּפַאּפ םעד ןוֿפ טסואוורעד ךיז
 קשח ןסיורג א טַאהעג טָאה ןיטנַאטסנָאק זַא ןבָאה ליוו ןעמ .רַאצ
 םעד ןעמענרַאֿפ ןוא ,ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ םעד ןסעגרַאֿפ וצ
 רע ;טרַאװ ןטלאה וצ ןעגנואווצעג םיא טָאה יאלָאקינ רָאנ ;ןַארט
 רעכלעוו ,ןיטנַאטסנָאק ןוא ;גירק-רעגריב ַא טימ טעשַארטסעג טָאה
 ,סלּפירק עקיטסיינ ןוא םיעגושמ עטסדליוו יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא
 טָאה ,ןבעגעגסױרַא זיא סע ןעוו טָאה ווָאנַאמָאר עיטסַאניד יד סָאוװ
 רעטילימ ןוֿפ רעריֿפ יד זַא ,ןביולג וצ דנורג ןקירעביא ןייק טַאהעג טינ
 ןעוועג זיא רע יוו יוזא ןוא ,םיא טימ ןייז ןלעוו טייל-ףיוה יד ןוא
 -רעד ךיז רע טָאה ,רעטקַאראכ רעכַאװש ַא ןוא זָאה רעקידעקערש ַא
 -רעטנוא ךיז טָאה רע ןוא טײקנסָאלשטנַא םיאלָאקינ רַאֿפ ןקָארש
 .ןבעגעג

 עלעקנוט ךס ַא ןוא למוט ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה עטכישעג יד רעבָא
 ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד .רעטילימ ןשיווצ ןוא קלָאֿפ ןיא ןעגנַאלק
 ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןבױהנָא ןוא ,טייהנגעלעג יד ןצונסיוא טלָאװעג
 -לָאס עכטֿפניײא יד רַאֿפ ןוא ןומה ןטושּפ םעד רַאֿפ ןעוו טנעמָאמ 8
 רעדָא יַאלָאקינ :רַאצ רעד זיא רעוו ,רָאלק ןעוועג טינ זיא ןטַאד
 ןוא ןעניטנַאטסנָאק רַאֿפ :גנוזָאל 8 ןבכעגעג טָאה ןעמ .ןיטנַאטסנָאק
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 רַאֿפ ןענַאטשעג ןענייז ןטסירבאקעד בור סָאד ! עיצוטיטסנָאק 8 רַאֿפ
 -נָאק ןעוו זַא ,טנכערעג ןבָאה ייז .עיכרַאנָאמ רעלענָאיצוטיטסנַאק ַא
 עלַארעביל יד ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ ןָארט םעד ןעמוקַאב טעוװ ןיטנַאטס
 8 ןבעג ןוא ןליוו רעייז טימ ןענעכער ןזומ ךיז רע טעוװ ,ןריציֿפָא
 רערָאלק ןייק רָאג טינ שטנעמ א זיא רע יו ױזַא ןוא ;עיצוטיטסנָאק
 ,ענעי ןוֿפ טנעה יד ןיא לכעליּפש 8 ןייז רע טעוװ ,גנילכַאוװש ַא ןוא
 ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןָארט ןֿפױא טצעזעגֿפױרַא םיא ןבָאה סָאװ
 רָאנ ןעניטנַאטסנָאק ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסירבַאקעד עכלעזא
 יו ,םעדכָאנ זַא ,טֿפָאהעג ןבָאה ייז ;דיירסיוא ןקילייוװטייצ ַא רַאֿפ
 ןעניטנַאטסנָאק ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ייז ןלעוװ ,ןגיז טעוװ דנַאטשֿפױא רעד
 עגארֿפ רעד ןיא .קילבוּפער א ןריֿפנייא ןוא .ללכב סווָאנַאמָאר יד ןוֿפ ןוא
 ןעוועג טינ ךיוא ןטסירבאקעד יד ןענייז םירעיוּפ יד ןעײרֿפַאב ןוֿפ
 םירעוּפ יד ןעיײרֿפַאב רַאֿפ ןענאטשעג ןענייז ייז ןוֿפ עקינייא .קינייא
 .טעבראַאב רעהַא זיב ןבָאה ייז סָאװ ,דרע יד רָאג ייז ןבעגקעווַא ןוא
 יד רָאג ;דרע ןָא רָאג םירעיוּפ יד ןעײרֿפַאב טלָאװעג ןבָאה בור סָאד
 ןיא ןעמענ יז ןלָאז םירעוּפ יד ןוא ,םיצירּפ יד ייב ןביילב לָאז דרע
 .םיצירּפ יד ייב רעטעברא סלַא ןעגנידנָא ךיז ןלָאז ייז רעדָא עדנערא
 ןעײרֿפַאב זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ךיוא ןענייז סע
 -סיב ןָאט סע ףראד ןעמ ;טינ ללכב טניול לָאמַא טימ םירעיוּפ יד
 .זייווכעל

 ,ירֿפ וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ,טגיזעג טינ ןבָאה ןטסירבאקעד יד
 -וצ טזומעג ךיז ןבָאה ייז .קיטרַאֿפ ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז ייז תעב
 רקיע רעד ןוא ןיטנַאטסנָאק ןוא יַאלָאקינ טימ השעמ רעד בילוצ ןלייא
 ןגעוו טסואוורעד יו ייס ןיוש ךיז טָאה גנוריגער יד סָאװ ,םעד בילוצ
 יז טָאה יז רעדייא ןבױהנָא טזומעג ןבָאה ייז ןוא ,רענעלּפ ערעייז

 ןטלָאװ ןטסירבאקעד יד וליֿפַא ןעוו רָאנ .זייווקיצנייא טריטסערַא
 -סױרַא טינרָאג ךיוא דנַאטשֿפױא רעייז ןוֿפ טלָאװ ,קיטרַאֿפ ןעוועג
 -רַאֿפ טינ ןבָאה ,ייז ךָאנ ןעגנאגעג ןענייז סָאװ ,ןטַאדלָאס יד .ןעמוקעג
 יז לייוו ,ןעגנאגעג ןענייז ייז ; ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ םוא ,ןענַאטש
 רַאֿפ טאהעג ביל ןבָאה ייז עכלעוו ,ןריציֿפָא ערעייז טגלָאֿפעג ןבָאה
 ןעיידיא ערעייז רעבָא ,גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעמ ,רעכעלדניײרֿפ רעייז
 ןיטנַאטסנָאק רַאֿפ : ןעירשעג ןבָאה ייז ןעוו .דמערֿפ ןבילבעג ייז ןענייז
 עיצומיטסנָאק זַא ,טניימעג ייז ןוֿפ בור סָאד ןבָאה ! עיצוטיטסנָאק ןוא
 ףיוא רָאנ קיאעֿפ ןעוועג ןענייז םירעױּפ יד .ױרֿפ סניטנַאטסנָאק זיא
 עג טינ ייז וצ ןענייז ןטסירבַאקעד יד .ןטנוב ענַאטנעמָאמ ענלצנייא
 טינ םירעוּפ יד ייז ןטלָאװ ,ןעגנַאגעג ןטלָאװ ייז ןעוו ןוא .ןעגנַאג
 -נענערב א ,דשח ןֿפיט ַא טליֿפעג ןבָאה םירעוּפ יד .ןרעה טלָאװעג
 ןעוועג ןוא ץירּפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ץלַא וצ סַאה ןקיד
 רעשיצירֿפ 8 ןעוועג ייז ייב זיא ריציֿפָא רעדעי .ץירּפ ַא יו טדיילקעג
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 "דַא ןוא ײצילָאּפ ןוֿפ לּפענק רענעשעמ 8 רעדָא ,קינזישטשנַאּפ א ,ןוז

 סטכעלש יװ ךַאז רעדנַא ןייק םיא ןוֿפ ןבָאה ייז ןוא ,עיצַארטסינימ

 רָאג טעמכ ךַאנ זיא טַאירַאטעלַארּפ רעשיטָאטש ןייק .טרַאװרעד טינ

 .ןעוועג טינ

 רעטכיד רעד : יז ןוֿפ ףניֿפ .ןלַאֿפעגכרוד ןענייז ןטסירבַאקעד יד

 "קַאֿפ ךעד ,רענַאקילבוּפער ַא) לעטסעּפ קינװָאקלָאּפדַאּפ רעד ,וועייליר

 -ַארומ ,יקסווָאכַאק ןריציֿפָא יד ןוא (גנוגעװַאב רעד ןוֿפ רעריֿפ רעשיט

 ןבעל רעייז טקידנעעג ןבָאה ןימויר-וועשזוטסעב ןוא לָאטסָאּפַא ווָאיוװ

 ןוא עגרָאטַאק ףיוא ןטילעג גנַאל ןבָאה ערעדנַא ליֿפ .הילּת רעד ףיוא

 רענעייל רעד .זַאקווַאק ףיוא ןטַאדלָאס עכַאֿפנײא סלַא רעדָא ריביס ןיא

 -לָאס רעכַאֿפנײא ןַא ןייז ןסייהעג טָאה סע סָאװ ,ןענַאמרעד ךיז טעוו

 ! ןוטשרע םעד יַאלָאקינ ןוֿפ טייצ רעד ןיא טַאד

 .ןבעגעג טינ דנַאטשֿפױא רעד טָאה ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק

 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .רערעטצניֿפ ןרָאװעג זיא עיצקאער יד

 ןטסירבַאקעד יד רעכָא .רעסיימש םעד יַאלָאקינ ןוֿפ עכַאּפע עצרַאװש

 ײרֿפ רַאֿפ רעריטרַאמ ןוֿפ גנורענירעד עֿפיט ַא ןזָאלעגרעביא ןבָאה

 רעֿפמעק יד טרעטסײגַאב ןוא טקעוועג טָאה סָאװ גנורענירעד ַא ,טייה

 ,תורוד עקידנעמוק יד ןוֿפ
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 "ירק ,רעטכיד ,ןטסילַאנרושז .ץנעגילעטניא יד ןעמוקעג זיא רעהכָאנ

 -סיוא טנַאקעג טינ טָאה םזירַאצ רעד .ןטנעדוטס ,ןרָאסעֿפָארּפ ,רעקיט

 ןיא .טַאהעג ארומ גנודליב רַאֿפ טָאה רע רעבָא ,גנודליב ןָא רָאג ןעמוק

 ןטסגרע ןייז ןעזעג רע טָאה ןסַאמ יד ןוֿפ גנורעלקֿפױא ןיא ,גנודליב

 טָאה .תומ תמיא ןקָארשעג ךיז רע טָאה ןעיידיא עיינ רַאֿפ .אנוש

 טינ ,ןדער ןזָאלעג טינ ,ןטייק ןיא ןטלַאהעג ץנעגילעטניא יד ןעמ

 -רעווינוא ןוֿפ .קלָאֿפ םוצ טנקָאנ ןזָאלעגוצ טינ ; ןביירש ײרֿפ ןזָאלעג

 ןיא ןבעגעגקעװַא גנודליב סקלָאֿפ יד ,עמרַאזַאק ַא טכַאמעג טעטיז

 ןעוועג ןיוש טלָאװ ןילַא סָאד .יָאװָאדָארָאג ןוֿפ ןוא חלג ןוֿפ תושר

 ץנעגילעטניא יד רעבָא ,ןדירֿפוצמוא ץנעגילעטניא יד ןכַאמ וצ גונעג

 ןוא םערָא ןעוועג זיא רעױּפ רעד סָאװ ,ןוֿפרעד ןטילעג קרַאטש טָאה

 קינייװ ,ןטַאקָאװדַא ןוא םירױטקָאד קינייװ ןצונ טנָאקעג טָאה רע

 ,שיטילָאּפ ןטילעג ןוֿפרעד טָאה ץנעגילעטניא יד .ןעגנוטייצ ןוא רעכיב

 ,ענערַא עיירֿפ ןייק טאהעג טינ טָאה יז .לעירעטַאמ ןוא לערוטלוק

 עכלעוו ,ץנעגילעטניא יד .ןעלקיװעצרעדנַאנַאֿפ ןטֿפערק עריא ואוו

 ףיוא ןגיוצרעד ךיז טָאה ןוא ןרעטלע עשיצירּפ ןוֿפ ןעמוקעגסורַא זיא

 סעיצולָאװער ןכַאמ ,ןדער רָאנ טנָאקעג בור סָאד טָאה ,ענזישטשנַאּפ

 ןענייז ייז ביוא ןוא .ןֿפירגַאב עשיטע-שיֿפַאזָאליֿפ ןוא עשירארעטיל ןיא
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 רעמ ןעוועג ייז ייב סע זיא ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןרענַאיצולָאװער ןרָאװעג

 .טֿפַארק-טַאט רעוויטקַא ןוא ןליוו ןוֿפ יוו ,ּפָאק ןוֿפ ,גנומיטש ןוֿפ ךאז ַא

 דָאנזַאר ענעֿפורעג-ױזַא יד ןוֿפ ץנעגילעטניא יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש

 ענעזעוועג ןוֿפ וליֿפַא ןוא םירחוס ןוֿפ ,םיחלג ןוֿפ רעדניק ,סעצנישט

 ערעייז ןיא טולב ןויטקַא ,ןסייה רעמ טָאהעג ןבָאה ייז .םירעױּפ

 עשיצירּפ יד ביוא .קלָאֿפ םוצ רעטנעענ ןענַאטשעג ןענייז יז ; ןרעדָא

 ןטלעז ןוא סַאלק ןדנשרעה ַא ןוֿפ ןשטנעמ ןעוועג ךָאד ןענייז רעדניק

 רעד ןגעק ףרַאש ןטערטוצסױרַא קיאעֿפ ןעוועג זיא סע ייז ןוֿפ רעוו

 ןעוועג םעצנישטָאנזַאר יד ןענייז -- סָאלק םענעגייא ןייז ןוֿפ הלשממ

 סע ךיז ןבָאה ייז ייב .ןסַאלק עזָאלטכער ערעקירעדינ יד ןוֿפ ןשטנעמ

 -עג-תמא ןוא ,טייקיטכיר-תמא :ןֿפירגַאב עדייב יד ןסָאגעגנעמַאזוצ

 יז .(טסָאוילדעװַארּפס-ַאדװַארּפ יא ַאניטסיאיַאדװַארּפ) טייקיטכער

 .קלָאֿפ ןוֿפ ןלַאעדיא ערעסעב יד רַאֿפ ,קלָאֿפ ןרַאֿפ טֿפמעקעג סע ןבָאה

 :ץעלָאר עטשרע יד טליּפשעג ןבָאה ץנעגילעטניא סעּפורג ייווצ

 רעקילדנעצ זיא רוטַארעטיל עשיסור יד .ןטנעדוטס יד ןוא ןטארעטיל יד

 שטנעמ רעוויטקַא רעײרֿפ ַא ואוו ,טרָא עקיצנייא סָאד ןעוועג ןרָאי

 -ַאב עכלעזַא ןבעגעג טָאה יז .טייקיטעט ןייז ןדנעונָא טנָאקעג טָאה

 "רעה ,יקסנילעיב יו ,רעריטרַאמ טֿפָא ןוא טרָאװ ןוֿפ רעֿפמעק עטמיר

 -ילָארבַאד ,יקסוועשינרעשט ,ןירדעשטש ,ווָאסַארקענ ,ןינוקַאב ,ןעצ

 עשיסור יד ;ץרעדנַא ליֿפ ,ליֿפ ןוא ,יקסווָאליַאכימ ,וװערַאסיּפ ,ווָאב

 -ָארייא ןוֿפ ןעיידיא יד טּפַאזעגניײא טָאה עכלעוו ,טנגוי-טעטיזרעווינוא

 ןענייז ערעייז ןעיידיא עטסײרֿפ יד ןוא ,טרָאװ טצעל רעייז טֿפָא ,עּפ

 רעשיסור רערעטצניֿפ ,רעטרַאה רעד טימ טקילֿפנָאק ןיא ןעמוקעג

 "ערק ןָא ,גנוי ןעוועג ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןטנעדוטס יד ; טייקכעלקריוו

 -עטנובעג דנַאנַאכָאנ ןבָאה ,לכש "ןשיטקַארּפ , ןוא תונובשח עשרעמ

 יד ךרוד ,לרינש רעטיור ַא יוװ ,ךרוד ןעייג ןעורמוא-ןטנעדוטס .טעוו

 ןעורמוא-ןטנעדוטס יד ןענייז ןטייצ ערעטצניֿפ יד ןיא .רָאי 0 עטצעל

 סָאװ ,ןווייה יד טֿפָא ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ םלוּפ רעקיצנייא רעד ןעוועג

 "יגער יד .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש ערעדנַא עלַא ןביוהעג טָאה

 ָאטנַאק יו ,ןטנעדוטס יד ןטלַאה וצ גנובערטש ריא טימ אֿפוג גנור

 ןעורמואךךטנעדוטס ןֿפורוצסױרַא ץלַא ןָאטעג קידנליוװ טינ טָאה ,ןטסינ

 -עג ןֿפורעגסױרא ןענייז ןעורמוא עכלעזא ןעוו ןוא .ןלוש-ךיוה יד ןיא

 ,ןסילשסיוא :םַאזיורג ןײגַאב ךיז עיצַארטסינימדַא יד טגעלֿפ ,ןרָאװ

 סָאװ ,ןשטנעמ עקיאור .ןטַאדלָאס רַאֿפ ןבעגּפָא ,ןקישרַאֿפ ,ןריטסערַא

 -עֿפָארּפ ןקיסעמ ןכעלדירֿפ ַא ןוֿפ ןבעל א טבעלעגּפַא םעד ןָא ןטלַאװ

 ןוֿפ ןסירעגסױרַא ,טציירעצ ןרָאװעג ןֿפוא אזַא ףיוא ןענייז ,לַאנָאיס

 ןרעוו וצ ןעוועג ןעגנואווצעג טֿפָא ןוא ןבעל ןשיטַאבעלַאב ןקיאור םעד

 טגעלֿפ ,ןקישרַאֿפ ייז טגעלֿפ ןעמ ןעוו .ןרענָאיצולַאװער עקידנעטש

 ןטײרּפשרַאֿפ ךיז ןלָאז ןעעדיא ערעייז זַא ,וצרעד ןעגנערב ךָאנ סע
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 עכעלקערש א טילגעג טָאה ץנעגילעטניא רענעי ןיא .רעטרע ץיינ ןיא
 עסייה ַא ,םיא טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,ץלַא וצ ןוא םזירַאצ םוצ האנש
 .קלָאֿפ ןוֿפ קילג םוצ ןוא ןסַאמ יד וצ עביל

 ַאבמוא ןוא סקילייה סָאװטע ןעוועג זיא קלָאֿפ טרָאװ סָאד
 ץנעגילעטניא ץעקיזָאד יד תעב סָאװ ,רַאֿפרעד טמיטשַאבמוא .סטמיטש
 עסַאמ עשיסור יד ךָאנ זיא ,ענעצס רעשירָאטסיה רעד ףיוא סיױרַא זיא
 .ןסַאלק עטמיטשאב ףיוא טלייטעצ טינ ,טריצנערעֿפיד ןעוועג טינ
 ןכייר םעד ןשיווצ דישרעטנוא רעד ןיילק ןעוועג ךָאנ זיא ףרָאד ןיא
 ,דרע ןָא רָאג ןשטנעמ ,טאירַאטעלַארּפ ןייק .ןעמערַא םעד ןוא רעױּפ
 .ןעוועג טינ ףרָאד ןיא טלָאמעד ךָאנ זיא ,טעברַאךןיול ןוֿפ רָאנ ןבעל סָאװ
 ץלַאב ןשיווצ דישרעטנוא רעד זיא סהכאלמ-ילעב עשיטָאטש יד ייב
 ןשיוצ סָאװ ,דישרעטנוא רעבלעז רעד ןעוועג רעטעברַא ןוא סָאב
 .ןשטנעמ ןקיבלעז םעד ןוא םענייא ייב ןרָאי עלעטימ יד ןוא טנגוי רעד
 רעד טימ ןרעוו וצ ןטכיזסיוא ץעלַא טַאהעג טָאה לגניא-ןרעל רעדעי
 ןרעל א ןעוועג רעירֿפ זיא סָאבעלַאב רעדעי ;סָאבעלַאב ַא טייצ
 ןייק טינ ,םירחופ ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןוא .לגניא
 -עטניא רענעי ייב ךיז ןבָאה ,"סעקינווָאנישט , ןייק טינ ,םיצירּפ
 ןעמ טָאה ךָאד ."קלָאֿפ סָאד , : ףירגַאב ןייא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ץנעגיל
 ןענַאטשרַאֿפ ץלַא רַאֿפ רעירֿפ ןוא ץלַא יו רעמ קלָאֿפ טרָאװ ןרעטנוא
 ןעוועג ךָאנ זיא גנורעקלעֿפַאב עשיטָאטש יד .ףרָאד םעד ,רעױּפ םעד
 דנַאלסור ןיא ךַאנ זיא טַאירַאטעלַארּפ רענרעדָאמ רעד ,ןיילק רעייז
 ךיז טָאה הכאלמ-לעב רעניילק רעשיטָאטש רעד .ןרָאװעג ןריובעג טינ
 ןרָאלרַאֿפ טָאה רע ;ןדָאב ןשיֿפרָאד ןייז ןוֿפ ןסירעגּפָא גנַאל טשינ
 ַא ןוֿפ תולעמ יד ןברָאװרעד טינ ךָאנ טָאה ןוא רעױּפ ןוֿפ תולעמ יד
 ןוא ערעֿפסָאמטַא רעטלַא ןייז ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ,ןַאמ-טָאטש
 רָאג טינ ןעוועג זיא רע .רעיינ רעד ןיא טבעלעגנייא טינ ךָאנ ךיז
 -רעטעּפ ןיא .רעווש ןעוועג זיא םיא ןריזילַאעדיא .ּפיט רענייש ןייק
 ,רעטעברא-ןיול עשיסור ןעוועג ןיוש ןענייז עװקסָאמ ןיא ןוא גרוב
 ןעמ טָאה טקוקעגוצ טוג ייז וצ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,רעיראטעלָארּפ
 ןענייז סָאװ ,ןטֿפערק עסיורג יד ןוֿפ םינמיס ןקרעמַאב טנָאקעג ןיוש
 ,קינייוו ױזַא ןעוועג רעבָא ךָאנ ןענייז ייז ; סָאלק רעייז ןיא ןטלַאהַאב

 ןעוועג זיא רעדיו רעױּפ רעד .טקרעמַאב םיוק ייז טָאה ןעמ זַא
 טייהרעמ עטסערג יד ואוו ,דנַאל 8 ןיא ןוא רוטַאנ רעד וצ רעטנעענ
 -סיוא ץנעגילעטניא רעד ייב ךיז טָאה ,יױברעקַא ןוֿפ טבעלעג טָאה
 ןיא רָאנ זיא טעברַא עכעלטנערָא עתמא זַא ,גנוניימט ַא טעבראעג
 טָאמש יד ;טַאג ןוֿפ זיא ףרָאד רעד ;דרע רעטומ רעד ףיוא רָאנ ,ףרָאד
 רעד ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד ןעוועג זיא רעױּפ רעד .לווייט ןוֿפ זיא
 ןוא ,רענעגייאבייל ַא ןעוועג טשרָאקַא ךָאנ זיא רע ; גנורעקלעֿפַאב
 יװ רעמ טײקיזָאלטכער ןוא תולד ןוֿפ ןטילעג ךיוא רעטציא ךָאנ טָאה
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 -עדיא וצ ןבױהעגנָא ןעמ טָאה .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש ערעדנַא

 ןוא תולעמ עלַא ןוֿפ רצוא ן8ֿ ןרָאװעג זיא רע .רעױּפ םעד ןריזילַא

 ןיא .לַארָאמ ןענרעל טֿפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה םיא ייב .תודימ עטוג

 םנוֿפ ךעלטשער ןבילבעג טייצ רענעי וצ ךָאנ ןענייז ףרָאד ןשיסור
 -ניימעג-ףרָאד ,, יד ,"ַאנישטשבָא יד ,לשמל ױזַא ,םזינומָאק ןטלַארוא
 םירעוּפ עלַא וצ טרעהעג דרע יד זַא ,טנכערעג ךיז טָאה סע ."עד
 ?קיטש ןייז ףיוא טכער עקיבייא ןייק טינ טָאה רענייק .ףרָאד ןוֿפ
 עכעלטע ןצונ וצ עדנייטעג:-ףרָאד רעד ןוֿפ רָאנ סע טמוקַאב רע ,דרע
 -רעביא דרע יד ןעמ טגעלֿפ ןרָאי לָאצ עסיוועג א ןיא לָאמנייא .רָאי
 ןייז סָאװ ,תושֿפנ לָאצ רעד ךָאנ ןעמוקַאב טגעלֿפ רערעדעי .ןלייט

 טָאה יז סָאװ ,רעטעברא לָאצ רעד ךָאנ ,טגָאמרַאֿפ טָאה עילימַאֿפ
 יד רַאֿפ עילימַאֿפ רעד ןיא םענייא ייב זיא .ןלעטשסיורא טנַאקעג
 .דרע ןדײנשּפָא םיא ייב ןעמ טגעלֿפ ,תושֿפנ ןעמוקעגּפָא ןרָאי עטצעל
 לקיטש 8 ןבעגוצ םיא ןעמ טגעלֿפ ,תושֿפנ ןעמוקעגוצ םענייא ייב זיא
 יד ןטייב ,טנַאה ןיא טנַאה ןוֿפ ןייגרעביא ןגעלֿפ רעדלעֿפ יד .דרע
 עלא ןענייז םיטַאבעלַאב זַא ,ךיז טָאה טנכערעג לייוו ,םיטַאבעלַאב
 -ּפָארַא טגעלֿפ ןעמ יו ,םעד ךָאנ .טינ רענייק זיא סָאבעלַאב ןייק ןוא
 סָאד טאהעג רעױּפ רעדעי טָאה ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ האובּת יד ןעמענ
 ןוֿפ דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןרעטיֿפ ךיז תומהב ץנייז ןקיש וצ טכער
 זיא סָאד .ןעמעלַא וצ טרעהעג ןבָאה עקנָאל יד ןוא דלַאװ רעד .ףרָאד
 םזירַאצ רעד טָאה רעטעּפש .םזינומָאק ןטלַא םנוֿפ לטשער 8 ןעוועג
 ןדניבוצפיונוצ טניױלעג טָאה םיא ;ךעלטסניק ןטלַאהעגֿפױא סָאד
 זַא ,רעכיז ןעוועג טינ זיא רע לייוו ,עצנַאג ןייא ןיא ףרָאד םעד
 םייב זיא עדניימעג יד ,ןרעייטש ןלָאצ ןענַאק ןלעוו םירעיוּפ ענלצנייא
 -עג עצנַאג יד ; תוברע עקיטייזנגעק טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג םזירַאצ
 רענייא ןָאק ; רעדילגטימ עריא ןוֿפ םענייא ןדעי רַאֿפ ברע זיא עדניימ
 טכַארבעג טָאה סָאד .קלח ןייז ןלָאצַאב עקירעביא יד ןזומ ,ןלָאצ טינ
 טםיול ױזַא טינ דרע יד ןלייטנייא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ זא ,וצרעד
 ,טייקיטכערעג-תמא ךיוא זיא סָאװ ,טייקיטכיר-תמא טיול ,"רשוי,
 טיול ןוא ,ןזיּפש ףרַאד עילימַאֿפ 8 סָאװ ,תושֿפנ לָאצ רעד טיול טינ
 -געמ ריא טיול רָאנ ,ןלעטשסױרַא ןָאק יז סָאװ ,רעטעברַא לָאצ רעד
 טָאה רערעקרַאטש ןוא רערעכייר רעד .ןרעייטש ןלָאצ וצ טייקכעל
 ףרָאד ןיא יו ,ללכב ןוא .עדניימעג רעד ןיא טכַאמ רעמ ןעמוקַאב
 ןביוהעגנָא טָאה רעיױּפ רעד רָאנ יוװ ,טלעג סָאד ןסירעגניירא ךיז טָאה
 טלעג רעמ ץלַא ,האובּת רעמ סָאװ ןוא ,קרַאמ ןֿפױא האובּת ןייז ןריֿפ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ףרָאד רעד רָאנ יו ;ןעמוקַאב טנַאקעג רע טָאה
 דלַאב "אנישטשבָא, יד זיא ,עמערָא ןוא םירעיוּפ עכייר ףיוא ןלייט
 רעמ טּפַאכעגניײרא טָאה רֶעױּפ רעכייר 8 ןעוו .גנורעטש 8 ןרָאװעג
 ןדניימעג-ףרָאד ליֿפ ןיא ןוא ,ןבעגקעווא טלָאװעג טינ יז רע טָאח ,דרע
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 טלייטעגרעביא טינ רָאג זיא דרע יד ןוא ןרָאי עגנַאל קעװַא ןענייז

 טָאה רעױּפ ַא ןעוו .ןזָאלעג טינ ןכָאה םירעוּפ עכייר יד ; ןרָאװעג

 םעוו יז זַא ,רעכיז ןעוועג טינ זיא רע ןוא דרע-עדניימעג ןטלַאהעג

 ןגײלוצנירַא טניולעג טינ םיא טָאה ,קידנעטש ףיוא םיא ייב ןביילב

 יקעװַא סָאװ וצ .רערַאבטכורֿפ רעסעב יז ןכַאמ וצ לַאטיּפַאק ריא ןיא

 ?ערעדנַא ןבעגּפָא ןֿפרַאד סע טסעוו וד ןעוו ,טלעג ןוא תוחוּכ ןגעל

 -קיוטנַא רעד טרעטשעג דַארג ןסיוועג א זיב "ענישטשבָא , יד טָאה

 .טֿפַאשטריװ-דנַאל ןוֿפ גנול

 שינעביולרעד א ןַא ןרָאֿפּפָא טרָאטעג טינ רעױּפ ַא טָאה ףרָאד ןוֿפ

 רַאֿפ גנוריגער רעד ברע ןעוועג ךָאד זיא יז ; "ַאנישטשבָא, רעד ןוֿפ

 וצ רעווש טכער טַאהעג טָאה "ַאנישטשבָא , יד .ןעגנולָאצּפָא ענייז

 ךיז טערַאטס סָאװ ,קיסיײלֿפ טינ זיא סָאװ ,רעױּפ םעד ןֿפָארטשַאב

 .ערעמערָא יד ןֿפַאלקשרַאֿפ וצ ןצונסיוא ערעכייר יד סע ןגעלֿפ .טינ

 ,ןלַאֿפעצ גנַאל טלָאװ יז ןוא טבעלעגרעביא ךיז טָאה "אנישטשבָא , יד

 טָאה יז ןמז לּכ ןטלַאהעגֿפױא יז טָאה עכלעוו ,גנוריגער יד טינ ןעוו

 ןוֿפ ןֿפױלטנַא טינ טעוװ רעױּפ רעד ז8 ,רעכיז ןייז וצ טֿפרַאדעג סע

 .ןעגנולָאצּפָא

 שטשבָא, יד תעב ענעצס רעד ףיוא סױרַא זיא ץנעגילעטניא יד
 -עטניא יד .ןלַאֿפעצ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןבױהעגנָא טשרע טָאה ?ַאנ
 ןַא ןוֿפ לטשער ןייק טינ "ַאנישטשבָא רעד ןיא ןעזעג טָאה ץנעגיל
 םעיינ א ןוֿפ בױהנָא ןַא רָאנ ,ןברַאטשּפָא ןיא טלַאה סָאװ ,טייצ רעטלַא
 עיינ 8 ,טייהשטנעמ יד ןוא טלעוו יד ןעײרֿפַאב טעוו סָאװ ,םזינומַָאק
 רעד וצ טקיש דנַאלסור עשיֿפרָאד סָאד סָאװ ,גנוזיילרעד ןוֿפ הרושב
 םנוֿפ ןרָאי רעקיצכַא ןוא רעקיצעביז יד .טלעוו רעטריזיליוויצ רעטלַא
 -קַאער ןוֿפ עכַאּפע ןא עּפָארייא ןיא ןעוועג ןענייז טרעדנוהרָאי ןטנ9
 לַאטיּפַאק רעד .ןזיוועג טינ טכַאמ ןייז טָאה טָאירַאטעלַארּפ רעד .עיצ
 זיא טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור םעד .קיטכעמלא ןייז וצ ןזיוועגסיוא טָאה
 טָאה םורעד .ןעזרעד וצ רעווש ןעוועג ךיוא ןלירב ןיא וליֿפַא ךָאנ
 ןֿפױא ,רעױּפ ןֿפױא ןעגנונעֿפָאה עריא עלַא טגיילעג ץנעגילעטניא ענעי
 רעגערט 8 זיא רעױּפ רעשיסור רעד : "ַאנישטשבָא , רעד ףיוא ,ףרָאד
 ליּפשייב ןטכעלש םעד ןָאטכָאנ טינ רָאט דנַאלסור .םזילַאיצַאס ןוֿפ
 לַאטיּפַאק ןוֿפ עכָאּפע רעד ןיא ןײרַא טינ רָאט ,עּפָארייא-ברעמ ןוֿפ
 -עשרעה ןָאמַאמ טָאג רעד רעכלעוו ייב ,גנולייטעצ-ןסַאלק ריא טימ
 דנַאלסור .ןעײרֿפַאב טינ ךיז ןענָאק ןסַאמ ץעזָאלטכַאמ יד ןוא טעוו
 רעד ןוֿפ ךיילג ףרַאד סע .םזילַאטיּפַאק םעד ןעגנירּפשרעבירַא ףרַאד
 עטלייטעג-טינ עצנַאג סָאד .םזילַאיצָאס םוצ ןייגרעביא "אנישטשבָא;
 ַא רָאנ זיא סָאד ; קלָאֿפ סָאד טינ זיא רעשרעה עלעֿפיײה סָאד) קלָאֿפ
 טעוװ ,ףמַאקךךסַאלק ןַא ,ןסַאלק ןָא ,(קלָאֿפ ןוֿפ רעּפרעק ןֿפױא טיזַארַאּפ
 .ֿטײהײרֿפ וצ טֿפַאשטכענק ןוֿפ ןעגנירּפשרעכירַא
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 .ןסקָאװעג זיא םזילַאטיּפַאק רעד ,סנייז ןָאטעג ךיז טָאה ןבעל סָאד
 טָאה ףרָאד רעד .טַאירַאטעלָארּפ רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה טָאטש ןיא

 ןפיוא טצעזעגנָא טינ ךיז ןבָאה ןטיזַארַאּפ .ןלייטעצ ןבױהעגנַָא ךיז

 .ןטיזַארַאּפ ןסקָאװעגסױא ןענייז אֿפוג ףרָאד ןיא ; ןסיורד ןוֿפ רעױּפ

 .קלָאֿפ ןוֿפ רעגיוזטולב טעװעדָאהעגסױא טָאה ןיילַא "קלָאֿפ , סָאד

 -ַארט רעטלַא רעד טימ טבעלעג גנַאל ךָאנ טָאה ץנעגילעטניא יד רעבָא

 ןוֿפ ץלַאז יד זיא רעױּפ רעד זַא ,טהנעטעג ץלא ךָאנ טָאה יז ,עיציד

 ,םזילַאיצָאס ןוֿפ לצרָאװ רעד טגיל "ַאנישטשכָא , רעד ןיא ,טלעוו רעד

 .עכַָאּפע עשיטסילַאטיּפַאק יד ןּפיהרעביא טעוו ןוא ןָאק דנַאלסור ןוא

 םעד טקרעמַאב ןבָאה ,רעֿפױלרָאֿפ ,ןטנעגילעטניא ענלצנייא רָאנ

 רעטסערג רעד .ןרָאיײרעדניק עטשרע ענייז ןיא טָאירַאטעלָארּפ ןשיסור

 -נירג רעד ,וָאנַאכעלּפ גרָאעג ןעוועג זיא רעֿפױלרָאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ

 עּפורג רעד ןוֿפ רענייא ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיסור רעד ןוֿפ רעד

 :טרעהעג ןבָאה עּפורג רעד וצ) "טעברַא רעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב יד,

 רסַאז ַארעיוװ ,דָארלעפקא לעוװַאּפ ,שטייד ָאעל ,ווָאנַאכעלּֿפ גרָאעג

 םנוֿפ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא טָאה ווָאנַאכעלּפ תעב .(ערעדנַא ןוא שטיל

 -יסור רעד ןשיווצ ןרידנַאגַאּפָארּפ ןבױהעגנָא טרעדנוחהרָאי ןטנעצניינ

 -עגנַא ,ףמַאקךסַאלק ןוֿפ הרוּת עשירַאטעלָארּפ יד ץנעגילעטניא רעש

 -עלָארּפ םלַא ןגיז טעוװ עיצולָאװער עשיסור יד, זַא ,ןזײוװַאב ןביוה

 ףיוא ןעמ טָאה ,"ןגיז טינ רָאג טעװ יז רעדָא עיצולַאװער עשירַאט

 וליֿפַא ,תומולח-לעב ַא ףיוא יו ,םענעגושמ ַא ףיוא יו טקוקעג םיא

 זיא קיגָאל ןייז רעבָא .ןלאעדיא עטלַא יד ןוֿפ ןקינורטנַא ןַא ףיוא יו

 ןבעל ןוֿפ קיגָאל יד ,רעקיטכיוו ךָאנ סָאװ ןוא ,ףרַאש ןוא ףיט ןעוועג

 דנַאלסור ןוֿפ גנולקיוטנַא רעד ןיא טירט רעדעי ; םיא טימ ןעוועג זיא

 | .טכערעג זיא רע זַא ,טגָאזעג תודע טָאה

 םעד ףיוא (1917) עדער ןייז ןיא וָאנַאכעלּפ טגָאזעג טָאה יו

 רימ טימ, : גרוברעטעּפ ןיא ,ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא ןוֿפ רָאפנעמַאזוצ

 סניװרַאד טימ לָאמַא סָאװ ,עבלעז סָאד ןעשעג זיא רענגעק עניימ ןוא

 רעשיזױצנַארֿפ ןיא סױרַא זיא ךוב סָאד תעב .ךײרקנַארֿפ ןיא ךוב

 "עג ןוא טּפמישעג עסערּפ עוויטַאװרעסנַָאק יד טָאה ,גנוצעזרעביא

 רעטָאֿפ רעשילױטַאק ַא .ּפמול ,סרוקיּפַא ןעניװרַאד ןֿפורעג ,טלדיז

 ,ךוב סָאד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא :ןבירשעג טלָאמעד טָאה (חלג)

 רעבָא ,ּפמול ַא זיא ,ןכַאז עכלעזא ןביירש ןַאק סָאװ ,שטנעמ א םיוועג

 - ."טכערעג זיא ּפמול רעקיזָאד רעד סָאװ ,זיא ץלַא יוו רעגרע

 ףיוא ןסקַאוװעגסױא זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד ןעוו ,טלָאמעד טשרע

 -עגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,ןליֿפ טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,ליֿפ ױזַא

 יעג ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ,ןקיירטש עטריזינַאגרָא עדנטיײדַאב ןביוה

 .-כיט ,עסערּפ-רעטעברַא עמייהעג 8 ,סעיצַאזינַאנרָארעטעברֿא עמייה

 רעטעברַא יד ןוֿפ רעוט עשיטסילַאיצַאס ןוא ןרענָאיצולַאװער עקיט
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 -ענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא טָאה טלָאמעד טשרע ,אֿפוג
 רעד וצ ,טַאירַאטעלָארּפ םעד וצ ןָאטעג רעק 8 ךיז ץנעגילעטניא רער
 רעקיצניינ יד ןוֿפ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סָאד .עיטַארקַאמעדילַאיצַאס
 ןבילבעג זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא יד .טרעדנוחרָאי ןקירָאֿפ ןוֿפ ןרָאי
 -ניא יד ןוא "ַאנישטשבָא , יד ,רעױוּפ םעד ןוֿפ הרוּת רעטלַא רעד יירט
 ךיוא טציא ךיז טָאה יז -- ןטייקכעלנעזרעּפ עדנעקנעד ,עטנעגילעט
 -ַאטעלָארּפ םעד ןעמונעגניירַא טָאה ןוא סטרעוװרָאֿפ ןָאטעג קור ַא
 סע .ןדנואוושרַאּפ ןענייז סעצלָאװָאדָארַאנ יד .ןובשח ריא ןיא טָאיר
 עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס ײטרַאּפ יד טעדליבעג ךיז טָאה
 -נירּפשרעביא ןָאק דנַאלסור זַא ,טנַאטַאב קרַאטש יױוזֿא טינ ןיוש טָאה
 ןגעוו ןדער טנָאקעג טינ טָאה ןעמ :םזילַאטיּפַאק ןוֿפ עכָאּפע יד ןעג
 -ַאטיּפָאק רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא דנַאל סָאד ןעוו ,ןעגנירּפשרעכירַא
 טינ ןיוש ןבָאה ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד .עכַאּפע רעשיטסיל
 ףיוא רָאנ ,סעצלָאװָאדָארַאנ יד ,רעדירב ערעטלע ערעייז יו ,טֿפָאהעג
 טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז .ןײלַא ץנעגילעטניא רעד ףיוא ןוא םירעוּפ יד
 ערעגָאיצולָאװער יד ,טֿפַאשרעױּפ יד :עיצולָאװער רעד רַאֿפ ןלייז יירד
 .טשירַאטעלָארּפ רעשיטָאטש רעד ןוא ץנעגילעטניא
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 קירוצ םוא ךיז רימ ןרעק .רעירֿפַא ןֿפָאלרַאֿפ ןענייז רימ רעבָא
 ףיוא ןעוועג טינ ךָאנ זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד ןעוו ,ןרָאי ענעי וצ
 .ענעצס רעד

 ןוא םזילאעדיא ךס א טגָאטרַאֿפ טָאה טנגוי עטנעגילעטניא יד
 ןבעגעג טָאה ץנעגילעטניא עשיטנעדוטס יד ; גנורעֿפּפָאֿפױא-טסבלעז
 ,"קלָאֿפ , ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןרָאטַאטיגַא
 -נירג ןבעגעג טָאה יז ;רעױוּפ םעד ןרעלקֿפױא ,ףרָאד ןיא טסייח סָאד
 -סירָארעט ןבעגעג ;ןעײטרַאּפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעוט ןוא רעריֿפ ,רעד
 ,וועיאשטעינ ,ווָאזָאקַארַאק יוװ ןעמענ עשידלעה עסיורג עכלעזַא ,ןט
 ;וָאשַאמלַאב ,ווָאנָאזַאס ,ינושרעג--רעטעּפש ; ווָאזָארָאמ ,ווָאבַאילעשז
 ; רענגיֿפ ַארעיוו ,שיַאקסווָארעּפ ַאיֿפָאס ,שטילוסַאז ארעיוו : ןעױרֿפ ןוֿפ
 ןעוועג זיא ץנעגילעטניא יד ןמז לּכ רעבָא .אווָאנָאדיריּפס -- רעטעּפש
 טָאה יז ,טלָאװעג ךס ַא טָאה יז .שיגַארט ןעוועג עגַאל ריא זיא ,ןיילַא
 קינייוו יז טָאה קלָאֿפ סָאד ןרעלקֿפױא ןוֿפ געוו ןֿפױא .טנַאקעג קיניײיװ
 זיא שטנעמ רעיינ רעדעי ,ןיילק זיא ףרָאד רעד .ןָאטעגֿפױא סָאװ
 -טסבלעז יד ןוא .ןפַאכ ןוא ןריּפשכַאנ טכייל םיא ןַאק ןעמ ןוא קיטנעק
 טנעמעלע רעטוג ןייק טינ ןעוועג ללכב ןענייז ךעלמירעיופ עקידנעטש
 רעבָא ,תולעמ עלא ןבירשעגוצ ייז טָאה ןעמ .עיצולַאװער רעד רַאֿפ
 יץלַאב ךס ַא ןוא ןייזטסואוואב ןוא טומ קינייװ טנַאמרַאֿפ ןבָאה ייז



 ףיוא ןטעברא טוואורּפעג טָאח ץנעגילעטניא יד .לכש-תילכּת ןשיטַאב
 ןיא וליֿפַא רעבָא .ןטקַא עשיטסירָארעט ךרוד ,תוירחא ענעגייא ריא
 גנַאֿפנָא ןיא ,קיטקַאט רעקיזָאד רעד ןוֿפ דָאירעּפ ןטסדנעצנעלג םעד
 זיא ,"טילָאװ טיאנדָארטנ, רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,ןרָאי רע80 יד ןוֿפ
 יד ןטײברַאֿפ טינ ןָאק עּפורג א .ןרָאװעג ןָאטעגֿפױא טשינרָאג ךיוא
 .עסַאמ 8 ןוֿפ עבַאגֿפױא יד ןעמענ טינ ךיז ףיוא ןַאק ,עסַאמ עסיורג
 ,ןטייוצ םעד רעדנַאפקעלא טעגרהעג טָאה ןעמ יוו ,םעדכָאנ ךיילג
 ,תוחוּכ יד םסיוא ןעייג ןטסירָארעט יד ייב זַא ,קיטנעק ןרָאװעג זיא
 -נעטַא יד .טנַאװ ענרעזייא ןַא יו טסעֿפ טייטש רעבָא עיצקאער יד
 ,ןטֿפערק עריא רעגנע ןעמענוצנעמאזוצ ןֿפלָאהעג רָאנ ריא ןבָאה ןטַאט

 טָאה סָאװ ,םעד ךָאנ קידנעטש ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ עקיבלַאה יד ןוא
 ָאװער יד םימ ןענאטשעג טשרָאקָא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,גלָאֿפרעד
 -רעביא ךיז רעדָא רעכעל יד ןיא ןטלַאהַאב דלַאב ךיז ןבָאה ,ןרענָאיצול
 -וקעג ךיז וצ זיא "ָאװטסלַאשטַאנ, יד רָאנ יו ,סטכער ףיוא םיירדעג
 ןוא רעקעוו ,ןדלעה ענלצנייא ןבעג טנָאקעג טָאה ץנעגילעטניא יד .ןעמ
 רעד ןגעק ןוא ,יימרא ןייק ןבעג טנַאקעג טינ טָאה יז .רעריֿפ-טרָאװ

 רעד ןוֿפ ײמרַא ןא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה עיצקאער רעד ןוֿפ יימרַא
 ? ןעמענ טלָאזעג יז ןעמ טָאה ואוו .עיצולָאװער

 .םירעיױוּפ ןוֿפ טייטשַאב קלָאֿפ ןשיסור םנוֿפ טייהרעמ עטסערג יד
 טָאה ץנעגילעטניא יד גנונעֿפָאה ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ
 ןעוו ,רעטעּפש .טרַאנעגּפָא ךיז טָאה יז יו ןוא ,טגעלעג ייז ףיוא לָאמַא
 ןעמ טָאה ,רעלערוטלוק ןרָאװעג ,טלקיװטנַא רעמ ךיז טָאה ףרָאד רעד
 ,עיצולָאװער ַא ןכַאמ ןלעוו םירעיוּפ יד זַא ,ןֿפָאה ןעמונעג רעדיוו
 ,ןטילעג ךָאד ןבָאה ייז .עשיטילָאּפ 8 זיא ,עלאיצָאס ןייק טינ ןייז לָאז
 עסיורג טלָאצעג ,טרעגנוהעג ,טעברַאעג רעווש ,דרע קיניײװ וצ טַאהעג
 ּפמוז ןיא ןעקנוזעג ,טכער-רעגריב עלוֿפ ןייק טאהעג טינ ,ןרעייטש
 ,לּפענק ןדעי ןוֿפ ןטילעג ; טײקיזָאלטכער ןוא תולד ,טייהנסיוומוא ןוֿפ
 טינ זא ,ןעד רעוו .סעקינלַאשטַאנ עקסמעז יד ןוֿפ ןרָאװעג טקינײּפעג
 ןוא טייזעצ ןענייז םירעוּפ יד רעבָא ?עיצולָאװער יד ןכַאמ ןלָאז יז
 -ץגמוא רעד ןיא ךעלֿפרעד ןוא רעֿפרעד רעטנזיוט רעביא טיירּפשעצ
 ןעוועג זיא ייז ? ייז ןעמ טקינײארַאֿפ יו .דנַאלסור רעסיורג רעייה
 עדנרעיוד-גנַאל עסיורג א ןעמ טֿפַאש יו .זייווקיצנייא ןגָאלש וצ טכייל
 -ַאּפ ,ןענַאטשענּפָא ,טעדליבעגמוא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ? גנוגעווַאב
 -ָאלשעג עכעלטייהנייא ןייק טינ זיא ףרָאד רעד ,ןגיוצרעד טינ שיטיל
 -אבעלאב ץוויטַאװרעסנָאק ,םירעיוּפ ערעכייר ןענַארַאֿפ .עּפורג ענעס
 םירבח ערעייז יו רעמ עיצולַאװער 8 רַאֿפ ארומ ןבָאה עכלעוו ,ךעלמיט
 -נוזרַאֿפ קידנעטש ,םירעיוּפ עמערָא ןוא עלעטימ ןַארַאֿפ .טָאטש ןיא
 .ןבעל ןעמערָא ןא ןכַאמ וצ יו טהגאדרַאֿפ קידנעטש ,תובוח ןיא ענעק
 ,טצַאלּפ דלודעג רעייז ןוא קילגמוא ַארטסקע ןַא לָאמַא טֿפערט סע ביוא
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 ןטנוב ץזָאלנַאלּפ ,ענייכיטס ןכַאמ ,טנעמָאמ א ףיוא ןָא ךיז ייז ןדניצ
 -נעמַאזוצ טימ ךָאי םעד ןגָארט ןוא ןֿפָאלשרַאֿפ רעדיוו דלַאב ןרעוו ןוא
 .ןייצ עטקירדעג

 רעטעברַא ןארַאֿפ ןענייז ףרָאד ןיא זַא רָאי קילדנעצ עכעלטע ןיוש
 זיא 1908 רַאֿפ רעבָא ,טנעמעלע רעטסעב רעד זיא סָאד ןוא ,דרע ןָא =

 ףיוא , טָאטש ןיא ןייג ןגעלֿפ סָאװ יד .גונעג סיורג טינ ןעוועג רע
 -עמ עייג ,רעטרעוו עיינ ףרָאד ןיא ןעגנערבּפָארַא ןגעלֿפ "ןטסנידרַאֿפ
 ןעגנאגעג זיא סע .ןרָאטַאטיגַא ןעמוקּפָארַא ןגעלֿפ סע .ףמאק ןוֿפ ןדָאט

 טָאה ץלָאר עקידנעטשטסבלעז ןייק רֶעבָא .טעברַא עטריזינַאגרָא ןַא
 גנוגעװַאב-םירעוּפ יד טָאה טקנוּפ ןטסכעה םעד ;טליּפשעג טינ סע
 ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סע ןעוו ,1906 ןוא 1905 ןרָאי יד ןיא טכיירגרעד
 ,םיורג גונעג טינ ןעוועג ןענייז ייז רעבָא .ןטנוב-םירעוּפ עסיורג יד
 ןענַאק טינ ייז לָאז גנוריגער יד זַא ,טקינײארַאֿפ ןוא קרַאטש גונעג טינ
 .סעיצידעּפסקעףָארטש עניילק קיסעמסינטלעהרַאֿפ טימ ןייז רבוג
 יד טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה טָאטש ןיא גנוגעווַאב יד רָאנ יוװ ןוא
 וצ טכַאמ גונעג טַאהעג דלַאב ,םיצירּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,גנוריגער
 טמיורטעג עליֿפ ןבָאה 1906 ןיא .גנוגעוװַאב-םירעיוּפ יד ןקיטשרעד
 ײמרַא רעטקינײארַאֿפ ַא ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ ,עירעקאשז א ןגעוו
 ןוֿפ רוטַאטקיד רעד ןגעוו רענעלּפ טכַאמענ ,רעטעברַא ןוא סירעיוּפ ןוֿפ
 טינרָאג זיא ןוֿפרעד רעבָא .טַאירַאטעלָארּפ םנוֿפ ןוא טֿפַאשרעױּפ רעד
 םירעיוּפ יד ןבָאה 1917 ןוֿפ עיצולַאוװער רעד ןיא ןוא ןעמוקעגסיורַא
 .טליּפשעג טינ עלַאר ןייק רָאג

 עסיורג ַא טָאה עּפָארייא-ברעמ ןוֿפ סעיצולָאװער עשיטילַאּפ יד ןיא
 -רוב עשיסור יד רעֶכָא .עיזָאושזרוב עשיטַאטש יד טליּפשעג ץלַאר
 ,ענעצס רעד ףיוא סױרַא זיא יז תעב .טצעל-וצ ןעמוקעג זיא עיזאושז
 -אטעלָארּפ רעלעירטסודניא ןַא טריטפיזקע דנאלסור ןיא ןיוש טָאה
 עיזַאושזרוב יד טָאה .ףמאקךסַאלק ַא טריֿפעג טָאה רעכלעוו ,טאיר
 טַאירַאטעלַארּפ םעד ןבעג עיצולַאװער 8 טעוװ רעמַאט ,טַאהעג ארומ
 רַאֿפ טאהעג טָאה יז .ףמַאק ןייז רַאֿפ טייהיירפ ליֿפוצ ,טכַאמ ליֿפוצ
 ןוֿפ רעדנעל עײרֿפ יד ןיא גנוגנעװַאב עשיטסילַאיצַאפ יד ןגיוא עריא
 ךיז דנַאלסור ןיא טעוו רעמָאט ,טאהעג ארומ טָאה יז ןוא ,עּפָאריײא
 וצ טלָאװעג טינ רעבירעד טָאה יז .גנוגעווַאב ַאזַא ןעלקיווטנא ךיוא
 ןֿפלָאהעג ריא טָאה רעכלעוו ,םזירַאצ םעד טימ ןסיירנייא קרַאטש
 עיזאושזרוב עשיסור יד זיא םעד ץוח .רעטעברַא יד םיוצ ןיא ןטלַאה
 םיא ןוֿפ טָאה יז .םזירַאצ םעד ןוֿפ סיוש םעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 -ץגּפָא יז טָאה רע .סעיגעליווירּפ ןוא סעימערּפ ,סעיסעצנַאק ןעמוקַאב
 טינ עיזאושזרוב יד זיא ןדירֿפוצ .ץנערוקנַאק עשידנעלסיוא ןוֿפ טיה
 ןיא טייקיאור ןייק ןטלַאה טנָאקעג טינ טָאה גנוריגער יד :ןעוועג
 לדנַאה ןוֿפ גנולקיווטנא רעד רַאֿפ קיטיונ ךָאד זיא טייקיאור ןוא ,דנַאל
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 טאהעג טינג טָאה רע ןוא טרעגנוהעג טָאה רעױּפ רעד .עירטסודניא ןוא
 טֿפַארק עשירעטילימ יד .; ןטקודָארּפ עשיטָאטש ןֿפױק וצ סָאװ רַאֿפ
 ,קיאעּפמוא ,שירַאנ עיטַארקָארויב ןייז ,ךאווש ןעוועג זיא םזירַאצ םנוֿפ
 ,"סולֿפניײא ןשטייד, ןוֿפ דנַאל סָאד טיהעגּפָא גונעג טינ טָאה רע ןוא
 . .אנוש ןכעלרעסיוא ןגעק דנַאל ןוֿפ קרעמ יד ןקידײטרַאֿפ טנָאקעג טינ

 .ןטסעֿפ ןייק ,ןענַאבנזייא עטוג ןייק ןריֿפנייא טנָאקעג טינ טָאה רע

 -נסיוו טימ טינ ץעירטסודניא יד ןגרָאזרַאֿפ טנַאקעג טינ ,טלעג ןוֿפ סרוק
 / ןוא .רעטעברא עטלקיווטנַא ,ץקיאעֿפ טימ טינ ,ןטֿפערק עכעלטֿפַאש
 ןוֿפ לרוג םעד ןעמענ טלָאװעג ןיוש עיזַאושזרוב יד טָאה ץלַא ץוח
 רעד ןוֿפ תושר ןיא םיא ןזָאל טינ ,טנעה ענעגייא עריא ןיא דנַאל
 זיא יז .טכַאמ רעשיטילַאּפ ךָאנ טצכעלעג טָאה יז .עיטַארקָארויב
 ,טַאהעג ארומ יז טָאה עיצולָאװער א רַאֿפ רעבָא ,ןדירֿפוצמוא ןעוועג
 .טנַאה עיירפ ןייק ןסַאמ יד ןבעג טלָאװעג טינ טָאה יז לייוו

 ייסור רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז סע

 טאיראטעלָארּפ ןרַאֿפ ןקַארשרעד רעבָא ךיז טָאה עיזַאושזרוב רעש
 טקינייאראפ עלייוו ַא ףיוא ךיז טָאה רע ןוא ,עיצולַאוװער ןייז רַאֿפ ןוא
 ןעמאזוצ ידּכ ,םיצירּפ עדליוו יד טימ ןוא םזירַאצ םעד טימ רעגנע
 .עלייוו ַא רָאנ טרעיודעג טָאה סָאד רעבָא .עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ
 טרָאװ ןייק רעבָא טָאה רע .ןעמרָאֿפער טגָאזעגוצ טָאה םזירַאצ רעד
 ןייז ןסעגרַאֿפ רע טָאה ,קיאור ןרָאװעג זיא סע רָאנ יו .ןטלַאהעג טינ
 ןייק םיצירּפ עלַארעביל יד ןוא עיזַאושזרוב רעד טָאה רע ןוא גָאזוצ
 ןוא ,ןעוועג יו ןבילבעג זיא ץלַא .ןבעגעג טינ הלשממ רעד ןיא קלח
 ןבָאה םיצירּפ עדליוו יד ןוֿפ רעּפוטשרעטנוא ענייז טימ םזירַאצ רעד
 רעדיוו זיא ץיזַאושזרוב יד .עיזַאושזרוב רעד ןָא ןיילַא טעוועשרעהעג
 ץלַא ןרָאװעג ןענייז עריא ןעײטרַאּפ ענעדישרַאֿפ .ןדירֿפוצמוא ןרָאװעג
 רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא ,עיציזָאּפָא ןיא רעמ ץלא ,רעקניל
 ןָאק םזירַאצ רעד זַא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא 1914 ןוֿפ גירק
 רע זַא ,עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ ןקעווצ עשטסילַאירעּפמיא יד ןעניד טינ
 ןוא טֿפױקרַאֿפ זיא רע זַא ,ןקידײטרַאֿפ טינ דנַאל סָאד וליֿפַא ןָאק
 רעבָא .ןסקָאװעג רעמ ךָאנ טײהנדירֿפוצמוא יד זיא ,שירעטעררַאֿפ
 לָאמַא רעדיוו .ןסקָאװרעד טינ עיזַאושזרוב יד זיא עיצולָאװער ןייק וצ
 וצ טלעג ןבעג לָאמַא טגעלֿפ יז .טַאירַאטעלַארּפ ןרַאֿפ ארומ םסיוא
 רעד ןֿפלָאהעג טָאה יז .ןעגנומענרעטנוא ערענַאיצולָאװער ןציטש
 יד ןיא עיציזָאּפָא עקיסעמ ריא .טייקיטעט רעלערוטלוק רעכעלדירֿפ

 ףיא ,רָאי 1210 עטצעל יד רַאֿפ ,סעמודיטָאטש ןוא סָאוװטסמעז
 -י -טסרַאדוסָאג רעד ןיא ןוא ןרָאֿפנעמַאזצ עכעלטּפַאשלעזעג ענעדישרַאֿפ

 םָאװ ,ןיײלַא טימרעד ןיוש ,ןצונ ךס 8 טכארבעג טָאה -- עמוד רענעוו
 רע סָאװ ,ןציטש וצ ןעמעוו ףיוא טאהעג טינ ךיז טָאה םזירַאצ רעד
 רעבָא .עיציזָאּפָא ןוא טסעטַארּפ ,קיטירק טנגעגאב םוטעמוא טָאה
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 עיציוַאּפָא רעקיסעמ 8 טימ ןוא .טינ ךָאד םע זיא ץיצולָאװער ןייק

 ,ןבעגכָאנ סעּפע לָאטַא .טעוװַארּפס זיא סע יוװ םזירַאצ רעד ךיז טלָאװ

 ירעביא ןוא עטַאל א ךָאנ ןוא עטַאל א ןגעל ,ארומ א ןֿפרַאװנָא לָאמַא

 "ער 8 ןכָארבעגסױא טָאה דנַאלפור ןיא בוא .שובלמ ןטלַא םעד ןזָאל

 טָאה ץיצולָאװער יד ןוא ,טכַאנ רעביא טעמּכ ,ךיג ױזַא ןוא עיצולָאװ

 עסיורג יד ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע רימ ןבָאה ,טגיזעג

 .רעטעברַא עשיטַאטש עסַאמ
 ףמַאק רעייז -- ןרָאי ערעייז ןענייז דנַאלסור ןיא רָאי 17 עטצעל יד

 .גיז רעייז ןוא

4 

 "רַאֿפ ,ןסַאמ עסיורג --- זיא טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ הלעמ עטשרע יד

 עסיורג .ןסערעטניא ץמַאזניימעג ןוא טעברַא רעמַאזניימעג ךרוד ןדנוב

 .טָאטש ןייא ןיא ןסַאמ עסיורג רָאג ,קירבַאֿפ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןסַאמ

 יד : הלעמ עטייווצ יד .טדניברַאֿפ טָאטש יד ,טדניברַאֿפ קירבַאֿפ יד

 ,םינּפ לא םינּפ קידנעטש ןדייל ערעייז ןוֿפ הביס יד ןעעז רעטעברַא

 ןַא טימ ייז ןגעק קידנעטש טייטש לַאטיּפַאק רעד .טלוב ןוא רָאלק

 טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיוװצ טנורנּפָא רעד ןוא .שטייב רענרעזייא

 גנונעֿפָאה עטסדנימ יד טינ טָאה רעטעברַא רעד זַא ,ףיט ױזַא ָאד זיא

 ,הגרדמ רעקיבלעז רעד ףיוא ךיז ןלעטש ןוא ןזײרּפשוצרעכירַא םיא

 דנַאנַאכָאנ ןזומ רעטעברַא יד :הלעמ עטירד יד .סָאבעלַאב ןייז יו

 "ייוו העש ַא רַאֿפ ,ןסערעטניא עכעלגעט עניילק רַאֿפ ףמאק א ןריֿפ

 ,ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס ערעסעב רַאֿפ ,ןיול רעמ רַאֿפ ,טעברַא רעקינ

 ןריֿפ ייז ןזומ ףמַאק ןקיזָאד םעד .גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעמ רעמ רַאֿפ

 טייקידנעווטיונ יד טלוב ױזַא טינ ןעמ טעז טרָא ןייק ןיא .טריזינַאגרַא

 .עירטסודניא רעשיטָאטש רעסיורג רעד ןיא יו ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ

 יכעמ סָאװ ןוא ,גיז ףיוא ןטכיזסיוא רעמ ץלַא ,עיצַאזינַאגרָא רעמ סָאװ

 -ַאגרָא יד טרעוו רעקרַאטש ץלַא ,ףמַאק רעד רעכיירגיז סָאװ ,רעקיט

 זומ ,ןעגנורעפעברַאֿפ יד ןקיטסעֿפַאב ןוא ןֿפמעקוצסױא ידּכ .עיצַאזינ

 ןגױצעגנײרַא ןסַאמ ערעסערג ץלַא ןרעוו .ןסַאמ עסיורג ןבָאה ןעמ

 טימ ךיז ןעמ טנגעגַאב ,םיטַאבעלַאב יד ןגעק קידנֿפמעק .ףמַאק ןיא

 ,ןצעזעג יד טימ ךיז ןעמ טנגעגַאב ,ייז טציטש עכלעוו ,גנוריגער רעד

 ןטָאברַאֿפ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא ןענײארַאֿפ ,ןקיירטש ןטָאברַאֿפ עכלעוו

 יַאגרָא ןוא ףמַאק ןוֿפ טײהײרֿפ יד ןדניב ,עסערּפירעטעברַא עײרֿפ א

 םוצ רעביא ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןעמ טיינ ףמַאק ןשימָאנָאקע ןוֿפ .עיצַאזינ

 ןגעק ףמַאק םוצ -- ןטכערמוא עקיצנייא ןגעק ףמַאק ןוֿפ .ןשיטילָאּפ

 יַאזינַאגרָא יד וצ ןטיירג ןֿפמַאק עכעלגעט יד .םעטסיס רעצנַאג רעד

 רַאֿפ ףמַאק ןסיורג םעד ןזייּפש ,ןסַאמ עסיורג יד ףיוא ןביוח ,עיצ

 .תולעמ עריא ךיז טָאח אֿפונ טָאטש עסיורג יד ןוא .ליצ ןסיורג םעד
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 ןשיווצ דנורגּפָא רעד קיטנעק רעֿפרַאש זיא ָאד סָאװ ,םעד רעסיוא
 ָאד ןטערט תוריּתס עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ עלַא ןוא ,ךייר ןוא םערָא
 ןטייקכעלגעמ רעמ ןַארַאֿפ טָאטש ןיא זיא םעד רעסיוא ,רעטלוב סױרַא
 רעכיג ןָאק ןעמ ,ןטֿפערק עטנעגילעטניא רעמ ,רעכיב רעמ ,רוטלוק ןוֿפ
 רעשיטָאטש רעד ןוא .טרָאװ ײרֿפ א ןרעה רעטֿפָא ,גנוטייצ א ןגירק
 -גייא ןייק טינ ללכב טָאה רעױּפ רעד .ךיוא טייצ רעמ טָאה רעטעברַא
 לָאטנייק טָאה רע ןוא ךיז רַאֿפ טעברַא רע ;גָאט-סטעברַא ןטלעטשעג
 רעד ןגעוו רע טרעלק ,טינ טעברַא רע ןעוו וליֿפַא ; טינ טייצ ןייק
 סעד ּפָא טיג רעטעברַא רעשיטָאטש רעד .טגרָאזרַאֿפ רֶע זיא ,טעברַא
 רע זיא טייצ עקירעביא יד .ןדנוטש לָאצ עטמיטשַאב א סָאבעלַאב
 םירבח וצ םיא טיצ ,עדנוטש עײרֿפ א טָאה רע ןעוו ,רַאֿפרעד .ײרֿפ
 רע ,ךרוד ךיז טדער רע ;עניישט ןיא ,סָאג ןֿפױא ,ריטקַארט ַא ןיא
 ןטעברַא סָאד .םיא ףיוא ןקריוו ערעדנא ןוא ,ערעדנא ףיוא טקריוו
 .טֿפַאשרבח ןוֿפ ןליֿפעג טֿפַאש ןעמַאזוצ ןעגנערברַאֿפ ןוא ןעמַאזוצ
 ,םזילַאעדיא ךס ַא סיוא ןטעברַא ןֿפמַאק עכעלגעטלַא עקידנעטש יד
 סױרא ןקור ,ןילּפיצסיד סיוא ןטעברא ייז ; גנורעֿפּפָאטטסבלעז ךס ַא
 רעטעברַא-קירבַאֿפ בור סָאד סָאװ ,סָאד ןוא .רעײטשרַאֿפ ןוא רעריֿפ
 רַאֿפ םיטאכעלאב ,קידנעטשטפסבלעז ןרעוו וצ גנונעֿפָאה ןייק טינ ןבָאה
 יז טכַאמ ,תוכאלמ-ילעב עניילק רעדָא רעטעברא-םירעוּפ יד יו ,ךיז
 טינ ןענייז ייז .רעשידלעה ןוא רעקיטומ ,ףמאק ןיא רעקיטֿפַאהדנַאטש
 קילג רעייז ןכוז ייז .טַאטשקרעוװ רעדָא דרע לקיטש ןייק וצ ןדנובעגוצ
 יד ןיא רָאנ ,ךיז רַאֿפ ןיילא םענלצנייא םנוֿפ ןעגנוגנערטשנַא ןיא טינ
 ךַאז ןייק תמאב ןבָאה ייז .ןעמעלַא רַאֿפ ןעמעלַא ןוֿפ ןעגנוגנערטשנָא
 עצנַאג 8 ןעניוועג ןענַאק ןוא ןטייק ערעייז רעסיוא ןרילרַאֿפ וצ טינ
 ןיא ןישַאמ עלעירטסודניא עטלקיורַאֿפ עסיורג יד קידנעעז .טלעוו
 רעטנוא רקיע רעד ,עינַאּפמָאק ןייא ןוֿפ ,סָאבעלַאב ןייא ןוֿפ תושר
 עשיטסילַאיצַאס 8 ןלעטשוצרָאֿפ ךיז טכייל ייז זיא ,גנוטלַאװרַאֿפ ןייא
 רעד ןוֿפ תושר ןיא ןלעטש עיצקודַארּפ עצנַאג יד טעוו סָאװ ,טלעוו
 ןעוועג ןָא בױהנָא ןוֿפ טַאירַאטץלַארּפ רעד זיא רעבירעד .טֿפַאשלעזעג
 ײמרַא-טּפױה יד טעדליב סָאװ ,סַאלק רעד טנייה זיב ךָאנ זיא רע ןוא
 טליּפש ,עיצולָאװער יד טריֿפ סָאװ ,דנַאלסור ןיא ץיצולָאװער רעד ןוֿפ
 .עינַאמעגעה יד טָאה רע .עלָאר עטשרע יד ריא ןיא

 םעד ןיא ךיז רימ ןענַאמרעד ,טַאירַאטעלַארּפ רעד ןגָאז רימ תעב
 יעג טָאה סָאװ ,קיירטש רעד ,1888 ןיא ןווָאזָארָאמ ייב קיירטש ןסיורג
 עטשרע יד ןבעג וצ ןטירד םעד רעדנַאסקעלא ןוֿפ גנוריגער יד ןעגנוואצ
 ירעד רימ .עיצקעּפסניא-קירבאֿפ יד ןריֿפנייא ןוא ןצעזעג-רעטעברא
 "עג ןבָאה עכלעוו ,גרוברעטעּפ ןיא 1896 ןוֿפ ןקיירטש יד ךיז ןענַאמ
 ץעזעג ןכרוד לָאז גנוריגער סנטייווצ םעד יֿטלָאקינ זַא ,וצרעד טכַארב
 ָאקע לטעצ ןגנַאל 8 ךיז ןענָאמרעד ריס .גָאט-סטעברַא םעד ןצריקרַאֿפ
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 ןוא ץגיר ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא ןקיירטש ץשימָאנ

 ןיא ,זדָאל ןוא עשרַאװ ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא ןוא ענדָארג ןיא ,ענליוו

 רוַאק ןיא ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןוא ווָאקרַאכ ,ועײלָאקינ ,וועיק ,סעדָא

 -"רעטעברַא רעמַײהעג רעד ןָא ךיז ןענָאטרעד רימ .לַארוא ןוא זַאק

 "עג ויא סָאװ ,גנוגעווַאב ַא ןָא ,סעיצַאזינַאגרָאײטרַאּפ יד ןָא ,עסערּפ

 -עגלַא עסיורג יד וצ זיב -- ,ףיט .רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא ןסקַאוװ

 ,4 ןוא 1903 ןוֿפ זַאקװַאק ףיוא ןוא סעדָא ,וועיק ןיא ןקיירטש ץניימ

 ,ענליוו ןיא גנַאלקּפָא רעייז ןוא גרוברעטעּפ ןיא רַאונַאי ןטניינ םעד זיב

 זיב רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ףױרַא ןעייג רימ .עגיר ןוא עשרַאװ

 טָאה רעכלעוו ,1908 רעבָאטקָא ןוֿפ קיירטש םענײמעגלַא םעד וצ

 ןענַאמרעד רימ .עיצוטיטסנָאק .רעד ןוֿפ טסעֿפינַאמ סעד טכארבעג

 ַאטוּפעד ךישטָאבַאר טעיװָאס ןטשרע סעד ןוֿפ געט עדנצנעלג יד ךיז

 .עװקסָאמ ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןוא קיירטש-רעבמעווָאנ םעד ,ווָאט

 ןעמוקעג זיא ץיצקַאער יד ןעוו ,ןלַאֿפעגּפָא זיא םָארטש רעד ןעוו ןוא

 רעד לָאמ עטצעל סָאד ףיוא ךיז טביוה ,קירוצ ןסיוטשעג טָאה ןוא

 -טסרַאדוסָאג רעטייווצ רעד ןיא עיצקַארֿפ .ןייז ךרוד טַאירַאטעלַארּפ

 ןוא טײהײרֿפ רַאֿפ טֿפמעקעג קיטומ ױזַא טָאה עכלעוו ,עמוד ענעוו

 זיא ייז טימ ןוא ןלַאֿפעג רעריטרַאמ יו ןענייז ייז .ןסַאמ יד ןוֿפ טכער

 .עיצולָאװער עטשרע יד ןלַאֿפעג

 טעוועדליוו עיצולָאװער-רטנַאק יד .טייצ ערעווש ַא ןַא טמוק סע

 .גנולֿפײװצרַאֿפ ַא ,טייקדימ ַא טשרעה קינייװעניא ןוא ,ןסיורד ןוֿפ

 ףמַאק רעשימָאנָאקע רעד ןוא ,סיזירק ַא טשרעה עירטסודניא רעד ןיא |

 ןשיווצ טייג 1912 זיב 1907 ןוֿפ ןרָאי ערעווש יד ןיא רעבָא .ךַאװש זיא

 ןֿפַאש וצ סעבָארּפ טכַאמ ןעמ .טייקיטעט עליטש ַא ןָא רעטעברַא יד

 גנוריגער יד .סנַאיני יד טיוב ןעמ .עסערּפ-רעטעברַא עלַאגעל ַא

 ןטֿפערק עלַא ןָא ןעגנערטש רעטעברַא יד ןוא ,ןַאינוי ַא טכַאמרַאֿפ

 ןדער ךיוה .ןסַאמ יד ןשיווצ רוטלוק טגָארט ןעמ .ןענעֿפע וצ רעדיוו יז

 -קירבַאֿפ ןוֿפ ןרָאֿפנעמַאזצ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ףיוא רָאנ ןעמ ןַאק

 ןוֿפ טדער ןעמ --- סעקישטשַאקירּפ ןוֿפ ,תוכאלמ-ילעב ןוֿפ ,ןיצידעמ

 רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצַאס יד .ןסַאמ עסיורג יד וצ ןטרָאד

 -ַאװוער רעֿפרַאש רעד טינ זיא סָאד .דנַאל ןצנַאג םוצ ךיוה ןדער עמוד

 ,עקיאור יד טָא רעבָא ,1906-1908ס ןרָאי יד ןוֿפ ףמַאק רערענָאיצול

 1912 ןיא .ןעמוקעג ץינוצ קרַאטש רעטעּפש זיא טעברַא ענעסַאלעג

 יָאקע רעטֿפָא ןפערט סע .רעבירַא םסיזירק רעשימָאנַאקע רעד זיא

 םיוא טצונ ןעמ .םנָאינוי יד רעקרַאטש ןרעוו סע ,ןקיירטש עשימַאנ

 ןעיוב ןָא טביוה ןעמ ןוא גנורעכיזרַאֿפ-רעטעברַא ןגעוו ץעזעג םעד

 רעד רעֿפרַאש טרעוו טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא .סעסאק-ןקנַארק

 -טולב עטמירַאב יד ןעוועג זיא 1912 ןיא .ךיוא ףמַאק רעשיטילָאּפ
 םייב סָאװ ,רעבירגידלָאג יד ןיא רעטעברַא עדנקיירטש יד .ףיוא דָאב
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 יטנעעג םעד ףיוא ןבָאה רעטעברַא יד .ריביס ןטייוו ןיא אנעל ךייט

 ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןקײרטש-טסעטָארּפ עשיטילָאּפ טימ טרעֿפ

 טואורּפעג וליֿפַא ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא .טעטש ערעדנַא עקינייא

 עיינ א ףיוא ןנעֿפע ןשינעעשעג עטצעל יד .סעיצַארטסנַאמעד ןכַאמ

 -ָאּפ יד ןרעוו ןָא טלַאמעד ןוֿפ .ףמַאק ןשיטילָאּפ ןוויטקא ןוֿפ עכַאּפע

 םעד ָאד רימ ןענַאמרעד .רעסערג ןוא רעטֿפָא ץלַא ןקיירטש ץעשיטיל

 סלַא ,1913 טסברעה ןיא רעטעברא רעגרוברעטעּפ יד ןוֿפ קיירטש

 טַאנָאמ רעטצעל רעד .ןסילייב ףיוא לובלב-טולב םעד ןגעק טסעטָארּפ

 סָאװ ,רעקידמערוטש אזא ןעוועג זיא ,1914 ילוי ,המחלמ רעד רַאֿפ

 ףיוא וקַאב ןיא ןקיירטש עסיורג .ןעזעג טינ גנַאל ןיוש טָאה דנַאלסור

 רעד ךעלדנע ןוא ןָאיַאר רעװקסָאמ ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא ,זָאקװַאק

 רַאֿפ ךָאװ עטצעל יד .גרוברעטעּפ ןיא קיירטש רעשיטילַאּפ רעקיזיר

 ןעוועג זיא טנעדיזערּפ רעשיזױצנַארֿפ רעד תעב ,עיצַאזיליבָאמ רעד

 "עג ןשטנעמ טנזיוט 180 ןוֿפ ךרע ןַא טָאה ,ןעיאלָאקינ ייב טסַאג וצ

 ,ײװמַארט רעד ןענַאטשעג זיא געט רָאּפ .ַא ; טייצ ךָאװ ַא טקיירטש
 ןַאבנזייא עקסלעסיָאקפרַאצ יד ,ןעגנוטייצ ענייק סױרַא טינ ןענייז סע

 -ַאזוצ ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז טעטשרָאֿפ יד ןיא ;טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 טיובעג ןעמ טָאה זייוורעטרע ,ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ טימ ןסיוטשנעמ
 -רעטעברַא יד .עיצולַאװער א ברע יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןדַאקירַאב
 טינ .ןרָאװעג קידעבעל רעדיוו 141012 ןרָאי יד רַאֿפ זיא עסערַּפ
 ןיא רעטעברַא יד ןבָאה ,ןֿפָארטש ןוא ןטסערַא עלַא ףיוא קידנקוק
 המחלמ יד .ןעגנוטייצ עכעלגעט ערעייז ןטלַאהעגסױא גרוברעמעּפ

 -רַאֿפ ןעמ טָאה עסערּפ-רעטעברַא יד ,םעד וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה
 ןרָאװעג זיא ןקיירטש ,טנָארֿפ םוצ טקישעגקעװוַא טננוי יד ,טכַאמ
 ןשיסור ןשיווצ זיא ךָאד ןוא .טעּפישזעג םיוק ןבָאה סנָאינוי יד ,רעווש
 ,קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ תורּכיש עשיטַָאירטַאּפ יד טָאירַאטעלַארּפ
 ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצָאס יד ןענייז ךָאד .רעדנעל ערעדנא ןיא יו
 ןגעק טמיטשעג ,גירק ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןֿפָא ןוא ךיוה עמוד ןיא
 ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןענייז ןטַאטוּפעד סקעז ןעוו .ןטידערק-סגירק יד
 -עגּפָא טינ עקירעביא יד סע טָאה ,"טַאררַאֿפ , רעייז רַאֿפ ריביס ןיא
 -סילַאנָאיצַאנרעטניא רעייז טריֿפעג רעירֿפ יוװ ןבָאה ייז ןוא ןקָארש
 רעבָא ,ןטָאירטַאּפ-לַאיצָאס ךיוא דנַאלסור ןיא ןעוועג .קיטקַאט עשיט

 טינ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,טייהרעדנימ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז
 -לַאיצַאס עכלעזט ןגעוו .עשטייד יד יוװ ,ןטסילַאיצַאס-רעזייק עכלעזא
 רעסיוא ןעוועג ןענייז ייז .טינ רימ ןדער ,ווָאנַאכעלּפ יו ,ןטָאירטַאּפ
 טינ ןקיירטש ןייק לָאמנייק ןבָאה גירק ןוֿפ טייצ רעד רַאֿפ .דנאלסור
 -עגרָאֿפ ןענייז עיצינומא ןוֿפ ןקירבַאֿפ יד ףיוא וליֿפַא .טרעהעגֿפױא
 ןעמענ וצ לײטנָא טמיטשאב ןבָאה רעטעברַא לייט ַא .ןקיירטש ןעמוק

 רעטציא זיא סע .עירטסודניא רעשירעטילימ רעד ןוֿפ ןטעטימָאק יד ןיא
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 טייהרעדנימ יד רעדָא טייהרעמ יד ןעוועג סָאד זיא יצ ,ןגָאז וצ רעווש

 -עג טלָאמעד ךיז ןכָאה עקינייא .טאירַאטעלַארּפ רעגרוברעטעּפ ןוֿפ

 ,ןדירֿפ-גרוב ןוֿפ געוו ןֿפױא רעטעברַא יד ןריֿפ טעוו סָאד זַא ,ןקָארש

 ױזַא טינ זיא סע .עיזַאושזרוב רעד טימ ןוא םזירַאצ ןטימ םולש ןוֿפ

 יסודניא-סגירק ןוֿפ ןטעטימָאק יד ןיא ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד ,ןעוועג

 ףיוא .ןסַאמ יד ןריזינָאיצולָאװער וצ ןעמוקעג ץונוצ ךיוא ןענייז עירט

 רעייז ןוֿפ ןטכירַאב ןבעגּפָא ןגעלֿפ ןטַאגעלעד יד ואוו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ יד |

 "ערב יד טלדנַאהַאב ,קיטילָאּפ ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ,טייקימעט

 רַאֿפ ןרעדָאֿפ וצ ןעמוקעג ץונוצ ןענייז ייז .גָאמ ןוֿפ ןגַארֿפ עקידנענ

 םורַא .ןעגנוגנידַאב ערעסעב ןקירבַאֿפעיצינומַא יד ןוֿפ רעטעברַא יד

 ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןבָאה ייז ןוא ,ןסַאמ טריּפורג ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 גנוריגער יד .עסַאמ רעד ןיא ץעיצַאזינַאגרַא ןוֿפ רענרעק ןגָארטעגנײרַא

 ןוא ,ךעלרעֿפעג ריא רַאֿפ טרעוו ליּפש רעד זַא ,טקרעמַאב דלַאב טָאה

 רעטעברַא יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טריטסערַא גרוברעטעּפ ןיא טָאה יז

 ןשיטילָאּפ ַא ןריֿפ ןיא טקידלושאב ייז טָאה יז ; ןטעטימָאק יד ןיא

 .ףמאק

 יַאב טָאה םזירַאצ רעד תעב ,1917 ץרעמ ןוֿפ געט יד ןיא ךעלדנע

 םעד רעדיוו ? דלעֿפ ןיא רימ ןעעז ןעמעוו ,ּפַאלק ןטצעל םעד ןעטוק

 טָאה ןעמ תעב ,ןקיירטש יד טכַאמעג רע טָאה סָאד ,טַאירָאטמעלַארּפ

 ענייז ןבָאה סָאד ,ליטס ןטלַא רַאורבעֿפ ןט17 םעד עמוד יד טנֿפעעג

 -ַאֿפ יד ןֿפרָאװעג רע טָאה סָאד .ןטנוב-רעגנוה יד טכַאמעג ןעױרֿפ

 ךיז ,ןסָאגרַאֿפ טולב ןייז ,ןדַאקירַאב טיובעג ,סַאג ןֿפױא סױרַא ,ןקירב

 ןכָארבעג רע טָאה סָאד .רעטילימ ןוא ײצילַאּפ רעד טימ ןגָאלשעג

 ןענַאטשעגוצ זיא רעטילימ סָאד .טגיזעג רע טָאה סָאד ,םזירַאצ םעד

 .רעטעברַא יד ןעוועג ןענייז רעֿפמעק-טּפױה יד .רעטעברַא יד וצ

 יָאװער עשירַאטעלָארּפ סלא טגיזעג טָאה עיצולָאװער עשיסור יד

 זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ,ןײטשרַאֿפ טינ סָאד ףרַאד ןעמ .עיצול

 טָאה ,ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ ,ץלא ןוא ,דלעֿפ ןיא רענייא ןעוועג

 -עטניא רעד ןוֿפ טעברַא יד ןעמוקעג ץונוצ זיא סע ,ןָאמעג ןיילַא רע

 -ַאגרָאזעד ןֿפלָאהעג ןבָאה 1005 ןיא ןעורמוא םירעיוּפ יד ;ץנעגיל

 ךיוא טָאה ןלַארעביל יד ןוֿפ עיציזָאּפָא עלַאגעל יד .םזירַאצ םעד ןריזינ

 יָאװער יד ןעמענ רימ ןעוו ןוא .טעברא רעסיורג רעד ןֿפלָאהעגטימ

 "עג זיא םזירַאצ רעד סָאװ סָאד זַא ,ןגָאז רימ ןגעמ ,1917 ןוֿפ עיצול

 ןייז ןעזעגסױרַא ןבָאה עטסטנעָאנ ענייז וליֿפַא סָאװ ,ןײלַא ןבילב

 םיא רעטכייל טכַאמעג טָאה סָאד ,טײקנברַאדרַאֿפ ןוא טײקטלױֿפעצ

 -כיג רעד וצ טכַארכעגטימ ךס ַא טָאה רעטילימ סָאד זַא ,ןצריטש וצ

 ןיא ןענַאטשעגוצ ןענייז ןלַארעביל יד סָאװ ,סָאד זַא ; גיז ןוֿפ טייק

 .תמַא זיא ץלַא םָאד .רעטסעֿפ ןוחצנ םעד טכַאמעג טָאה ,גיז ןוֿפ טונימ

 -,קידנליוו ןבָאה עכלעוו ,רעֿפלעהטימ טטהעג טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד
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 יד רעבָא ,רע סָאװ ,טקנוּפ ןקיבלעז םעד ףיוא ןגָאלשעג קידגליוו טינ
 עיצולָאװער ןייק טאהעג טינ ןטלָאװ רימ רעכלעוו ןָא ,ײמרא-טּפױה
 ןטלַאחעגסיוא ןוא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ײמרא יד ,גיז ןייק טינ ןוא
 -רעטעברַא יד ןעוועג זיא סָאד ,ףמאק ןוֿפ טייקרעווש עצנַאג יד ךיז ףיוא

 .ןעוועג סָאד זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד ,יימרא

 רויד ןייז טעוו טַאירַאטעלַארּפ רעד :טגָאזעג טּֿפָא טָאה ןעמ
 ,עינָאמעגעה א ריא ןיא ןבָאה טעוװ רע .עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןָאמעגעה
 ול ֿפַא .ןרָאװעג םיוקמ זיא סָאד ןוא ,עלָאר עדנריֿפ יד ןליּפש טעוװ רע
 ךָאנ טָאה טֿפַאשרעױּפ יד רעכלעוו ןיא ,עיצולָאװער רעטשרע רעד ןיא
 ןוא ץנעגילעטניא עלארעביל יד ואוו ,עלָאר עדנטיידַאב ַא טליּפשעג
 יד זַא ,ןעז ךיוא ריא טעוװ ,עלָאר ַא טליּפשעג ךָאנ ןבָאה רָארעט
 ,טאיראטעלַארּפ םעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד וצ טרעהעג טָאה גנוריֿפנָא
 ןיא לדיֿפ עטשרע יד טליּפשעג ןבָאה ייז .ןטארקָאמעד:לַאיצַאס יד וצ
 עג זיא ןעגנוזָאל ץרעייז רעטנוא ,ווָאטַאטוּפעד ךישטָאבַאר טעיווָאס
 טעװ ריא ביוא : 1917 ןוֿפ עיצולָאװער יד טמענ ןוא .ףמאק רעד ןעגנַאג
 טעיװָאס רעד עלַאר עטסערג יד ָאד טליּפש ,סעיצוטיטסניא ןֿפורנָא
 טינ רעבָא ,טכַאמ 8 ןענייז ןטַאדלָאס יד ,ווָאטַאטוּפעד ךישטָאבַאר
 א רָאנ ןטַאדלָאס יד ןענייז קיטילָאּפ ןיא .רעריֿפ רעשיטילָאּפ ןייק
 טסנָאק :ןעגנוזָאל יד טמענ .רעטעברַא יד ןוֿפ טאר םעד וצ בָאגוצ
 ,טכערךעױרֿפ ,טעברַא העש טכַא ,קילבוּפער ,גנולמַאזרַאֿפ עדנריאוט
 -עלָארּפ ןרענָאיצולַאװער םנוֿפ ןעגנוזָאל יד -- סעיסקענַא ןָא םולש
 .טאירשאט

 -ָאווער רעשיסור רעד ןוֿפ ןָאמעגעה רעד זיא טָאירַאטעלַארּפ רעד
 .ןרָאװעג םיוקמ זיא האובנ סווָאנַאכעלּפ .עיצול
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 דָארלעסקַא לעװַאּפ טימ ןשינעגעגַאב עניימ

 ןֿפױא טנגעגַאב ןדָארלעסקַא טימ ךיז ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םעד

 ירַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןט4

 ךס א ןעוועג ןענייז רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא .ןָאדנָאל ןיא 1907 יַאמ ,ייט

 ,יקרָאג םיסקַאמ ,ןינעל ,ווָאטרַאמ ,ווָאנַאכעלּפ : ןשטנעמ עטמיראב

 .ןרעטש ערענעלק ךס ַא ןוא ץזדירַאּפַאשזד ,ילעטערעצ ,ווָאנַאדגָאב

 ןדייס ,"ןלַארענעג, רַאֿפ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןליוורעדיוו א ךיא ליֿפ ללכב

 טָאה ןדָארלעסקַא וצ רעבָא .טעברַא רעד ןיא סיוא טמוק סע ,זומ ןעמ

 םעד ןגעק ןעוועג רָאֿפנעמַאװצ םענעי ףיוא ןיב ךיא .ןגיוצעג ךימ

 ,ןסיוו טֿפרַאד ריא .טלעטשעגסורַא טָאה רע סָאװ ,טקנוּפ ןטסקיטכיוו
 .רָאֿפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןַא טרעדָאֿפעג טלָאמעד טָאה דָארלעפקַא זַא

 ןשיווצ ןסירעצ זיא טַאירַאטעלָארּפ רעשיסור רעד :טגָאזעג טָאה רע

 ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס ,ןטַארקָאמעד:לַאיצַאפ :ןעײטרַאּפ ךס 8
 .ןטסילַאיצָאס-סקלָאֿפ ךיוא ןיוש ןעוועג ,ןטסיכרַאנַא ,ןטסילַאמיסקַאמ
 -רעטעברַא יד ףיוא סולֿפניײא ןסיוועג ַא טָאה ןעײטרַאּפ יד ןוֿפ עדעי
 יד ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא יד רעבָא .ןרענעלק א רעדָא ןרעסערג ַא ,ןסַאמ
 םעניילק 8 רָאג ןעייר ערעייז ןיא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס
 ןסַאמ עסיורג יד ןיירַא ןעמ טיצ יו .סַאלק-רעטעברַא םענוֿפ טנעצָארּפ
 טָאה םעד ףיוא ? ייז ןעמ טריזינַאגרָא יו ? סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא
 ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ַא ןֿפורֿפױנוצ ףרַאד ןעמ :טרעֿפטנעעג דָארלעפקַא

 ןכלעוו ןוֿפ ,רָאֿפנעמַאזוצ ןשיאייטרַאּפמוא ןַא ,דנַאל ןוֿפ רעטעברא עלַא
 עלא רעכלעוו ןיא ,עיצַאזינַאגרָארעטעברַא עטיירב ַא סױרַא טעוװ סע
 רַאֿפ .ןרעוו ןדנואושרַאֿפ טשינ ןטרָאד רעבָא ,ןיירא ןלעוו ןעײטרַאּפ
 רעד ןיא עיסוקסיד עטיירב א ןעמוקרָאֿפ ףרַאד רָאֿפנעמַאזצ םעד
 -רַאֿפ טעוװ ײטרַאּפ עדעי ואוו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ-רעטעברַא ףיוא ,עסערּפ
 טריֿפעגנײרַא ןלעוו רעטעברַא יד ; םַארגָארּפ ריא ןוֿפ תודופי יד ןקידייט
 -רעדנַאנוֿפ ייז ןיא ךיז ןלעוו ,ןגַארֿפ עשיטילָאּפ עקיטכיוו יד ןיא ןרעוו
 רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא .גנוניימ ענעגייא ןַא ןטעבראוצסױא ןכוז ,ןביילק
 טעוו סָאװ ,סַָארגָארּפ עטיירב ענײמעגלַא ןַא ןרעוו טעבראעגסיוא טעוו
 .ןייגנייא טעוו טייהרעמ יד עכלעוו ףיוא ןטקנוּפ עכלעזא ןעמענניירַא
 רעקיטכיוו רעד רַאֿפ קימיונ ןענייז עכלעוו ,ןטקנוּפ ענעי ןייז ןלעוו סָאד
 עטיירב א ןרעוו ןֿפַאשעג טעוו סע .ןָאט וצ ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,טעברַא
 -רעטעכרא עקיטציא עלא ןיירַא ןלעוו סע עכלעוו ןיא ,עיצַאזינַאגרָא
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 -רַאה רַאֿפ ,םולֿפניײא רַאֿפ ןֿפמעק טעװ ענייא עדעי ואוו ,ןעײטרַאּפ
 .ןסַאמ יד ןוֿפ גנואיצרעד יד טנעה עריא ןיא ןעמענ רַאֿפ ,עינַאמ

* 

 ייב טנגעגַאב ןַאלּפ םדָארלעסקא טָאה טֿפַאשרענגעק עטסֿפרַאש יד
 ,קנַאדעג םעד טימ ןייז םיּכסמ טנָאקעג ייז ןבָאה יוו .סעקיועשלָאב יד
 טלָאמעד ןיוש ןבָאה ייז ?אֿפוג ןסַאמ יד ףיוא ץלַא יו רעמ טיוב סָאװ
 רעייז ןוֿפ טֿפַאשרעהנײלַא רעד ךָאנ ,לָאּפָאנָאמ 8 ךָאנ טגָאיעג ךיז
 -עגלא רעד ןוֿפ לייט א ןעוועג ךָאנ טלַאמעד זיא יז םגה .עיצקַארֿפ
 יז יו ,ױזַא טלדנאהעג ןיוש רעבָא יז טָאה ,ײטרַאּפ .ד .ס רעניימ
 םיּכסמ טנָאקעג יז טָאה ױזַא יו .ַײטרַאּפ רעדנוזַאב ַא ןעוועג טלָאװ
 רעד ןוֿפ ןילּפיצפיד רעד ןֿפראװרעטנוא ךיז ןלָאז ןעייטרַאּפ יד זא ,ןייז
 טַאהעג ןבָאה סעקיוועשלָאב יד ?עיצַאזינַאגרָא רעטיירב רעקיזָאד
 רעשיטסיסקרַאמ רעזדנוא ןוֿפ ןטערטּפָא רימ ןענַאק יו : הנעט א ךָאנ
 ןייז טעוו סָאװ ,ץכעקעג קידרעסַאװ ַא סעּפע ןעמעננָא ןוא םַארגָארּפ
 ? ןעמַארגָארּפ ענעדיישרַאֿפ ןוֿפ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ,שַאמ-שימ 8
 ךס ַא ןזומ עלַא רימ ןלעוו ײטרַאּפ ַאזַא ןוֿפ טײקנֿפָא רעד בילוצ ןוא
 -ַאיצָאס רעזדנוא ןוֿפ טּפיוהרעביא ,ןּפיצנירּפ ערעזדנוא ןוֿפ ןטלַאהַאב
 ןליוו רימ טינ ןוא סָאד ןענָאק רימ טינ .גנואיושנָא-טלעוו רעשיטסיל
 .סָאד

 ןצנַאג ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא עיטַארקָאמעד:לַאיצַאס עשיליוּפ יד
 -רַא םעד ןגעק ןעוועג ךיוא ןטאגעלעד עריא ןענייז .שיטסיװעשלַאב
 -על רעד ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד ךיוא ױזַא .רָאֿפנעמַאזוצ-רעטעב
 רעד ןוֿפ געט עסייה יד ןיא ,1906 זיב זיא "דנוב , רעד .ד .ס רעשיט
 -ייז 1906 גנילירֿפ ןיא .טמיטשעג שיטסיװװעשלָאב ןעוועג ,עיצולַאװער
 -ָארּפ יד ןריזילאגעל ןגעק וליֿפַא ןעוועג ךָאנ זדנוא ןוֿפ ךס 8 רָאג ןענ
 -סיב ןביוהעגנָא רימ ןבָאה 1906 ןוֿפ רעבָא .ןענײארַאֿפ עלענָאיסעֿפ
 -ָאדנָאל ןֿפױא ןוא ,ןעגנומיטש עשיטסיוװעשלָאב יד ןרילרַאֿפ זייווכעל
 ,שיטסירטנעצ ןעוועג עלַא טעמּכ ןיוש רימ ןענייז רָאֿפנעמַאזוצ רענ
 ווַאלסינָארב ,ןידוי-טדַאטשנזייא ייסיא :עטלייצעג עכעלטע רעסיוא
 רעד ןוא קעדַאלװ רעגנוי רָאג ךָאנ טלָאמעד רעד ,קעוװַאלס-רעסָארג
 ,טאהעג ןבָאה עטלייצעג יד וליֿפַא רעכָא .תורוש יד טָא ןוֿפ רעביירש
 -נָאק עקינייא ןיא ;ןע גנומ יט ש עשיטסיוועשלָאב רָאנ ,טגָאזעג יוו
 טסעגרַאֿפ .סעקיװעשלָאב יד טימ טמיטשעג רימ ןבָאה ןגַארֿפ עטערק
 סָאד ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא אֿפוג םזיועשלָאב רעד זַא ,טשינ
 -ץגּפָא "דנוב , ןטימ ךיז ןבָאה סעקיװעשלַאב יד .טנייה זיא רע סָאװ
 -ַאזוצ רעמלָאהקָאטש ןֿפױא) רעירֿפ רָאי 8 טימ ןכָאה ייז ןעוו .טראנ
 -רַאֿפ יד ןעמיטש ערעייז טימ טריֿפעגכרוד (1906 לירּפַא ,רָאֿפנעמ
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 -ץדָאֿפ ענייז ןוֿפ לייט ןסיורג א ןבעגעגכָאנ ןוא "דנוב , ןטימ גנוקינייא
 רעד זַא ,טֿפָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ראֿפרעד ןעוועג סע זיא ,ןעגנור
 ןזָאלעגסױא .רעגַאל ןשיטסיװעשלָאב רעייז ןרעסערגרַאֿפ טעוװ "דנוב,
 ןֿפױא טעדליבעג ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב יד .ױזַא טשינ ךיז טָאה
 רעכלעוו ,רעטנעצ 8 ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,רעטנעצ ַא רַאֿפנעמַאזוצ
 םערָאװ .ןשיטסיוועשנעמ םוצ -- לגילֿפ ןייא וצ רעטנענ ןעוועג זיא
 עג ןגַארֿפ עלַא ןיא ןבָאה ,"סעקיװעשלָאב , עשידנוב יד ,רימ וליֿפַא
 ףיוא ןסָאלשַאב טָאה עיצקַארֿפ רעזדנוא ןוֿפ טייהרעמ יד יו טמיטש
 .ןעגנוציז ערעדנוזַאב עריא

 ןעוועג "דנוב , רעד זיא ןגַארֿפ עלא ןיא טשינ זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא
 רַאֿפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןגעוװ עגַארֿפ רעד ןיא .סעקיוועשנעמ יד טימ
 "דנוב , ןיא .סעֿפַאר רעסיוא ןדָארלעסקא ןגעק ןעוועג עלַא רימ ןענייז
 רעקראטש ןעוועג ןילּפיצסיד-ײײטרַאּפ יד ןוא טייקשיאיײטרַאּפ יד זיא
 ןעוועג סָאג רעשידיא רעד ףיוא זיא רע ; ןעײטרַאּפ ערעדנא עלַא ןיא יו
 -רַאּפ עשיסור יד יו ײטרַאּפןסַאמ ַא רערעמ ,עסַאמ רעד וצ רעטנענ
 ןייק טאהעג טינ ןוא טיונ ןייק טליֿפעג טינ טלָאמעד רע טָאה ,ןעייט
 .ײטמרַאּפ-רעטעברא רעטיירב א רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ

 ןַאלּפ םדָארלעסקַא זַא ,ךיא ײטשרַאֿפ ,םורַא רָאי 21 ןיא טנייה
 -עג טָאה דנַאל ןרעביא תעב ,1907 ןיא ןוא .ךעלגעממוא ןעוועג זיא
 רַאנ ןעוועג עקַאט סָאד זיא ,ןזייא ןוא טולב טימ ןיּפילָאמס טשרעה
 ןוֿפ טײהײרֿפ ייב רָאנ ךעלגעמ זיא ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא .םולח ַא
 ןוא םיירב ןייז ךָאד זומ יז .עיצַאזינַאגרָא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ,טרָאװ
 .ךעלגעממוא ךָאד זיא ,טײהײרֿפ סָאמ רעסיוועג ַא ןָא ןֿפָא ןוא .ןֿפָא
 ןיילק רעייז ןעוועג טלָאמעד ןענייז דנַאלסור ןיא ןטײהיײרֿפ יד רעכָא
 -ָאוַארּפ עכעלרעניא ןוא שזַאנָאיּפש וצרעד ,סיורג סעיסערּפער יד ןוא
 טכַאמרַאֿפ טֿפָא ןגעלֿפ ןענײאראֿפ עלענַאיסעֿפָארּפ יד וליֿפַא .עיצַאק
 -נָא טנַאקעג טשינ ןקיירטש ןייק וליֿפַא ךעלטנגייא ןבָאה ייז ;ןרעוו
 ? ײטרַאּפ-רעטעברא עטיירב ַא ןריטסיזקע טנַאקעג טָאה עשזייוו ,ןריֿפ
 יז ,רקיע רעד ןוא .טיירב טשינרָאג ןוא ןֿפָא קיניײװ ןעוועג טלָאװ יז
 טריֿפעגנײרַא טלָאװ רע .ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש ןעניּפילָאטס טלָאװ
 -לַאיצַאס רעד ןיא וליֿפא) ןרָאטַאקָאוָארּפ ןוא ןענָאיּפש ענייז ןיחַא
 ןרָאי יד ןיא זיא עמוד רעט4 רעד ןוֿפ עיצקַארֿפ רעשיטַארקַאמעד
 עלַא טריטסערַא טלָאװ ןעמ ןוא (רָאטאקָאװָארּפ 8 ןעוועג 1914-+2
 -ץג גנוריגער יד טלָאװ אֿפוג ץיצַאזינַאגרָא יד ; ןטסילַאיצָאס עוויטקַא
 מייצ רענעי ןיא .ןַאּפַאג ןוא ווָאטַאבוז ןוֿפ געוו ןֿפױא ןריֿפ טוואורּפ
 זיולב ךעלגעמ ןעוועג זיא עיצאקָאװַארּפ ןוא סעיסערּפער עדליוו ןוֿפ
 -כעלגעמ עלאגעל עניילק יד ,טזָאלעג ךיז טָאה סע טייוו יו ,ןצונסיוא
 ןיא ,לאגעלמוא ןביילב טזומעג טָאה עכלעזַא סלַא ײטרַאּפ יד .ןטייק
 סע יוװ יז טָאה שינעטלעהַאב ןיא ,ןעוועג טינ זיא יז ןיילק יוו .רעלעק
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 -- ענעֿפַא יד ןריֿפ ,ןקריוו ,ןטלַאהנָא ךיז ,ןריטסיזקע טנָאקעג זיא
 -רעטעברַא עטיירב ַא ,גנוטכיר רעקיטיונ רעד ןיא טעברַא "עלַאגעל
 -עג ךס 8 ןוא ןָאטֿפױא טנָאקעג קינייװ טייצ רענעי ןיא טָאה ײטרַאּפ
 -עד ןוא טליֿפעג סע טָאה ןיילַא דָארלעפקא זש ,ךעלגעמ .ןדָאש טנָאק
 .קיטכיוו ױזַא טשינ זיא רימ :ןרזחרעביא טֿפָא ױזַא רע טגעלֿפ רעביר
 ןיא רעבָא ...טעברַא-סגנוטיירגוצ יד יו ,אֿפוג רַאֿפנעמַאװצ רעד
 זיא טשינ עכלעוו ךעלגעממוא סיואכרוד ןעוועג זיא טייצ סניּפילָאטס
 טשינ ללכב טלָאװ ןיּפילָאטס .טעברַא-סגנוטיירגוצ ץנעֿפָא ןוא עטיירב
 רֶע זַא ,טרעכיזרַאֿפ ךיז טלָאװ רע ןדייס ,רָאֿפנעמַאזוצ ַאזַא טזָאלרעד
 .ןטנעגא עמייהעג ענייז ךרוד ןרילָארטנַאק ןענָאק םיא טעוו

 ןעוועג טלָאמעד זיא אֿפוג דָארלעפקא רעבָא ,שרעדנַא וצ ױזַא
 ץלא ןעוועג םיא טימ זיא ױזַא .ןַאלּפ ןייז ןוֿפ ןעגנולשרַאֿפ ןצנַאג ןיא
 ,קנַאדעג א ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ טרעו רע ןעוו : רעירֿפ ןוא רעטעּפש ,לָאמ
 רעדנא ןייק ןוֿפ ןָאק ןוא ןצנַאג ןיא םיא ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ רע טרעוו
 דיא רעתמא ןַא טרּפ םעד ןיא ןעוועג זיא רע .ןרעלק טשינרָאג ךַאז
 .רעמ טינ ןוא טָאג ןייא : רוד ןטלַא ןוֿפ

 -ייוו ךימ טָאה ,םיא טימ טכַאמעג טנַאקַאב ךימ טָאה ןעמ תעב
 בָאה ךיא .רָאֿפנעמַאזוצ-רעטעברַא רעד טריסערעטניא ץלַא יו רעקינ
 -ֿפױרַא ךיז טָאה סָאװ ,ווָאלקש ןוֿפ לגניא ןעמערַא םעד ןעז טלָאװעג
 -ניא ןשיטסילַאיצָאס םענוֿפ ךעלּפערט עטשרעביוא יד ףיוא טעּפַארדעג
 .ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד יו ,ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא ,לַאנָאיצַאנרעט
 ןַאדנַאל טינ ןעז טלָאװעג בָאה ךיא .דיא רעד טריסערעטניא טָאה ךימ
 טעמּכ רעבָא סָאד ךיז טָאה רימ .1848 ןוֿפ ווָאלקש רָאנ ,7 ןוֿפ
 םעד ןגָארטעג טָאה ךערּפשעג רעזדנוא .ןבעגעגנייא טשינ ןצנַאג ןיא
 רע ,ווָאלקש וצ ןגיוצעג בָאה ךיא .וצצורתיו םענדָאמ א ןוֿפ רעטקַארַאכ
 -נעמַאזוצ-רעטעברַא ןגעוו טדערעג דנַאנַאכָאנ טָאה רע .עװקסָאמ וצ
 -רעביא םיא געלֿפ ךיא ןעוו .ןעניוועג ,ןגייצרעביא ךימ טלָאװעג ,רָאֿפ
 טשינרַָאג רימ רע טגעלֿפ ,עגָארֿפ "רעשידיא , ַא רעניימ טימ ןגָאלש
 -םנעעג טָאה רע ביוא ןוא .רעטייוו ךערּפשץג ןייז ןעיצ ןוא ןרעֿפטנע
 ןגָאלשעגּפָא ךיז טלָאװ רע יו ,ןעוועג סע זיא רעטרעוו עכעלטע טרעֿפ
 ךיא .רָאֿפנעמַאזוצ-רעטעברא רעד רעדיוו ןוא -- גילֿפ רענדילז ַא ןוֿפ
 טמיורמעג רע טָאה לָאטַא וװעליהָאמ ןיא זַא ,טסואוורעד רָאנ ךיז בָאה
 ןענייז טנעה יד ןיא םיא וצ רעבָא ,רעקירָאטסיה רעשידיא ַא ןרעוו וצ
 -גייא רָאנ ,ךוב ץנאג ןייק טשינ) ךעלטעלב ענעטַאשעצ ןלאֿפעגנײרַא
 ץענייז ןענייז ןָא טלַאמעד ןוֿפ ןוא ,סעדער םלַאסַאל ןוֿפ (ךעלטעלב ענלצ
 .םזילַאיצַאס ןטימ ,סַאלק-רעטעברַא ןטימ רַאנ ןעקנאדעג

 רע .םיא טימ ןדייר וצ רעווש ןעוועג רימ זיא לָאמ ןטשרע םעד
 רעטרעוו יד טשטעװקעגסױרא יו ױזַא טָאה ,רעווש טדערעג טָאה
 יד טשינ טניֿפעג רע סָאװ רַאֿפ ןסָארדרַאֿפ טָאה םיא ןוא ,חומ ןוֿפ
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 טָאה רעמָאט ,טַאהעג ארומ דנַאנַאכָאנ טָאה ןוא ,ןקורדסיוא עקיטיונ

 טשינ ןעמענסױורַא לעוװ ךיא ןוא טקירדעגסיוא קיטכיר טשינ ךיז רע

 ןייז טֿפױקעגרעטנוא טָאה ךימ רעבָא .טניימעג טָאה רע סָאװ סָאד

 ןייק טַאהעג טשינ ךיז ןיא טָאה רע סָאװ סָאד ,טײקיטכירֿפױא עֿפימ

 ךימ ."לַארענעג, 8 ןוֿפ ,לודג ַא ןוֿפ ןמיס םוש ןייק ,עזָאּפ ןוֿפ ןטָאש

 טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,טייקסטוג ענייר ןייז טֿפױקעגרעטנוא טָאה

 ענעי ןוֿפ קעווַא ךיא ןיב ךָאד .ןגיוא עשידיא עקירעיורט ףיט ענייז ןוֿפ
 .טלעטשעגנדירֿפוצ טשינ ןכערּפשעג

 יַאוצ 8 ןעוועג עווענעשז ןיא זיא (רעבמעצעד ףוס) 1913 ןיא
 א -- עמַאיל רעד ףיוא .ןּפורג עשידנוב עשידנעלסיוא יד ןוֿפ רַאֿפנעמ
 -- סעדער ןַא ןצנַאג ןיא טעמּכ ןוא טײקכעלרעײֿפ ךס ַא טימ טעקנַאב

 -ָאיצולָאװער ךס 8 ןעגנוזעג טָאה ןעמ .דָארלעסקא לעוואּפ ןעוועג זיא
 .רעדיליפקלָאֿפ עשידיא ךיוא ןוא עשידיא ןוא עשיסור ,רעדיל ערענ

 ייב ןבָאה ןגיוא יד .טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ןסעזעג זיא דָארלעפקַא

 ןוא רימ וצ ןענאטשעגוצ עלייוו עלַא זיא רע רעבָא ,טצנאלגעג םיא

 יד ...ןוגינ םעד ביל בָאה ךיא ,ירדנ לּכ טגניז :ןיקמורֿפ רּתסא וצ
 רָאנ זיא --- שידיא ביוא .דמערֿפ ןעוועג םיא רַאֿפ ןענייז רעדיל עיינ
 . ..ירדנ לּכ זיא ,עטלַא סָאד

 ןיא ןטַארעֿפער טימ ןעוועג לָאמ עכעלטע ןרָאי ענעי ןיא ןיב ךיא
 -עג ןענייז רימ .ןדָארלעסקַא וצ ןייגנײרַא לָאמ סעדעי געלֿפ ןוא ךיריצ
 -ַאטשרַאֿפ רעטכייל םיא בָאה ךיא .רעשימייה ,רעטנענ לסיב ַא ןרָאװ
 .ןגָארֿפ עניימעגלא ןגעוו רָאנ רימ ןבָאה טדערעג רעבָא ,ןענ

 א

 -טלעוו ןוֿפ םישדח עטשרע יד) 1914 ןוֿפ םישדח עטצעל יד ןיא

 טֹֿפָא ךיז ךיא בָאה ,ךיריצ ןיא טכַארברַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,(גירק

 טָאה ווָאניטרַאמ .זיוח ןיא ןווָאניטרַאמ ייב ןדָארלעסקַא טימ ןֿפָארטעג

 ןענעיילרעביא םעּפע םיא לָאז ךיא ,ןטעבעג טַאהעג לָאמ עקינייא ךימ

 דנעב רַאּפ ַא ןעמוקַאב טָאהעג ךיא בָאה טלָאמעד דָארג .ׁשַא םולש ןוֿפ

 עג ךיז בָאה ךיא ןעוו זַא ,טכַאמעג יוזא ךיז טָאה'ס .קרעוו סשַא ןוֿפ

 ןענעייל סָאד ךיא בָאה .דָארלעסקַא ןעמוקעגנײרַא זיא ,ןענעייל ןבילק

 -עג טָאה דָארלעסקַא רעבָא .לָאמ סרעדנַא ןא ףיוא ןגיײלּפָא טלַאװעג

 -עגסיוא ךיא בָאה .ןרעה ךיוא ליוו ךיא ;רעטציא טנעייל --- טגָאז

 יָאווער רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ךַאז א ,"טנַאו ַא ןשיווצ, ןבילק

 -ַאיצָאס עטרילימיסַא ייווצ יד .טנעיילעגרעביא סע בָאה ךיא ...עיצול =
 -ַאטשרַאֿפ טוג ןבָאה עדייב .טרעהעגסיוא סַאזקרעמֿפױא ןּבָאה ןטסיל
 טָאה דָארלעסקַא .טנָאקעג טשינ יז ןבָאה שידיא ןדער םגה ,שידיא ןענ
 ןעמ זַא ,טסואוועג טשינ לָאמ ןייק בָאח ךיא ...טוג : ןֿפורענּפָא ךיז
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 -עג ךיא בָאה סָאד טשינ רעבָא .ןביירש ןייש ױזַא שידיא ףיוא ןָאק
 בָאה ךיא ...ךַאז עשידיא תמא ןַא ,סעשידיא ַא סעּפע טנעייל .טניימ
 -לעסקַא .ןבעל ןשידיא ןטלַא ןוֿפ ,"טג רעד , עלעװָאנ יד טנעיילעגרעביא
 סָאד ...ךיא ײטשרַאֿפ סָאד טָא :תחנ רַאֿפ ןלָאװקעגנָא טָאה דָאר
 ,טנכייצעגסיוא ,שידיא זיא

 עטרילימיסַא יד טימ ךָאד זיא ױזַא .ןענַאטשרַאֿפ םיא בָאה ךיא
 טימ טקעמש סָאװ ,עטלַא סָאד ייז רַאֿפ זיא טייקשידיא .ללכב ןדיא
 .טשינ יז רַאֿפ טריטסיזקע עיינ סָאד -- לג"דא ,הּפוח ַא טימ , ירדנ לּכ
 .ןליֿפ טשינ שרעדנֿא סע ןָאק דָארלעפקַא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא
 רע רעכלעוו וצ ,ווָאלקש ןיא טייהדניק ןייז םיא רַאֿפ זיא טייקשידיא
 רעדעי ביל זיא םיא רָאנ ,ןרעקמוא טשינ לָאמ ןייק ןבעל ןיא ךיז טעוו
 ןֿפַאש ייז סָאװ ,טציא ןבעל ןדיא סָאװ טימ ,עיינ סָאד .ןוֿפרעד קנעדנָא
 רעבָא ,םיא ךיא בָאה ןענַאטשרַאֿפ ,עי .דמערֿפ םיא זיא סָאד ,טציא
 טקנעד ,ױזַא טליֿפ דָארלעסקַא "ןיימ , סָאװרַאֿפ ןסָארדרַאֿפ טָאה ךימ
 .ױזַא

 .ןרָאװעג טנעָאנ רָאג ןדָארלעספקַא טימ ךיא ןיב טייצ רענעי ןיא
 יד .ןרעקמוא טשינ ךיז לָאז טייצ אזא ,טייצ ערעטיב ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןטלַאה ייז ,םױארָאֿפ ןעייג ןשטייד יד .גירק-טלעוו ןוֿפ ןכָאװ עטשרע
 ןכיירגיז רעייז ּפָא טלַאה ענרַאמ רעד ייב טכַאלש יד .זירַאּפ ייב ןיוש
 ףיױא עגר עצרוק ַא רַאנ זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד סע רעבָא .שרַאמ
 ןיא .טלעוו יד ןשרעהַאב םלעהליוו טעוװ דלַאב .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא
 ןבָאה ,ץענערג ןשיכיירטסע ןוֿפ ךיוא ןוא ןשטייד ןוֿפ טייוו טשינ ,ךיריצ
 ןענייז סע .ןטסע ,ןטעל ,ןקאילַאּפ ,ןסור ,ןדיא ןסַאמ ןבילקעגפיונוצ ךיז
 -ץגסױרא גירק ןוֿפ בױהנָא םייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנעדוטס ןעוועג
 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס 8 ןעוועג .ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןוֿפ ןבירט
 יז טָאה ןעמ ןוא ,רעדעב עשיכיירטסע ןוא עשטייד יד ןיא טרירוק ךיז
 -רַאּפ עלַא ןוֿפ ןרענָאיצולַאװער ןעוועג .ןבירטעגסױרַא ןטרָאד ןוֿפ טציא
 -ךיירטסע ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעוט עכַאֿפניײא ןוא רעריֿפ ,ןעייט
 ,ןירַאכוב יו עכלעזא ןעוועג ןענייז ןרענָאיצולָאװער יד ןשיווצ .ןרַאגנוא
 זיא ווָאמרַאמ .אש"א רענטַאר .ב .מ ,יקסניסקעלַא ,יקצָארט ,ווַאטרַאמ
 ןינעל .םירבח עטנעָאנ ענייז טימ ןעז ךיז זירַאּפ ןוֿפ ןעמוקעג ןעוועג
 ןייק ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ רע רעבָא ,ןרעב ןיא טצעזַאב טאהעג ךיז טָאה
 ןבָאה סָאװ עכלעזא עקינייא ןעמוקעג ןענייז דנַאלשטייד ןוֿפ .ךיריצ
 ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס עקניל ,רעטילימ ןיא ןייג טלָאװעג טשינ
 רַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ ןריֿפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ןעוועג
 -ַאל ןשיטסילַאנַאיצַאנרעטניא ןוֿפ רעדָא ,לשמל ,סקוֿפ יו ,דנַאלשטיײיד
 קרַאטש ךיז ןבָאה ענעֿפָאלעגנָא יד ןוֿפ ךס 8 .קעדַאר לרַאק יוװ ,רעג
 עסיורג טאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ךיוא ןעוועג ,עציטש ןיא טקיטיונעג
 ייורג טַאהעג רעבָא ןבָאה קנעב יד .קנעב עשירַאציײװש ףיוא סקעשט
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 ןלעטָאה יד .סעמוס עניילק טלָאצעגסױא ןבָאה ןוא ןטייקירעווש ץס
 רעשּפיה ַא רעבָא .טידערק ןבעגעג ןבָאה ןוא דלימ רעייז ןעוועג ןענייז
 ךיז ןָאמרעד ךיא .טרעגנוהעג טושּפ טָאה ענעֿפַאלעגנָא יד ןוֿפ לייט

 םיא רַאֿפ ןוא ןעניראכוכ ייב טלמַאזרַאֿפ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טנוװָא ןא
 טכַאמעג רימ ןבָאה ,יקסווָאנרושט ןוא ווָארטס8 טימ ,בייוו ןייז טימ
 .ןעמאזוצ ןעמעלַא רַאֿפ םיטנעס 90 טימ קנַארֿפ 1 רַאֿפ טױרב-:טנוװָא ן8
 ןענייז סענעשעק יד רעבָא ,בורל ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענייז ןטקודָארּפ
 ,ןֿפעטימַאק-סֿפליה ענעדײשרַאֿפ טעדנירגעג ךיז ןבָאה סע .טסוּפ ןעוועג
 יד יוו רערעטיב .ןֿפלעה וצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ רעבָא ןכָאה ייז
 ...עֿפָארטסַאטַאק עקיטסייג יד ןעוועג זיא טיונ

 (טקידנערַאֿפ טיננ) 8

 רעֿפמעק רעד רעלקניס ןָאטּפַא

 ימישזד , ,"לגנָאשזד, רימ רַאֿפ זיא סָאד -- רעלקניס ןָאטּפא
 רַאֿפ זיא רע .ןעננולייצרעד עלַאיצָאס ערעדנַא ןוא "ליוא , ,"סניגיה
 :ןטעלֿפמַאּפ עכיירטסייג ,עקיניזֿפרַאש יד ןוֿפ רעביירש רעד רימ
 ןָאטּפָא ."טביירש דלעגנ, ,"טירט ןזנעג, ,"קעשט רענעשעמ רעד
 ןוא "יז, ןוא "רע, ןוֿפ ןגַארֿפ טימ קינעװ ךיז טמענרַאֿפ רעלקניס
 -שטנעמ רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא טינ ךיז טלבירג רע ."עביל רענייר,
 יד םינ טגניזַאב ,ןעגנומיטש ןיא טינ ךיז טײגרַאֿפ ,המשנ רעכעל
 ,ןלָאמ וצ לזנעּפ ןייק טינ זיא רעדעֿפ ןייז .רוטַאנ רעד ןוֿפ ןטייקנייש
 ,טֿפַאשלעזעג עקיטנייה יד ןסעמלַאּפ וצ רעסעמ רעֿפרַאש ַא זיא יז

 רעגניז ַא :ללּכ םעד ןוֿפ טלַאה רעלקניס ןָאטּפַא .ןטכעֿפ וצ דרעווש א
 .ןייז וטסזומ רעֿפמעק ַא ,ךיוא ןייז טינ וטסגעמ

 -םילאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןדנואוו יד ףיוא טקעד רעלקניס ןָאטּפַא
 -עגסיוא ,בלַאק ענעדלָאג סָאד -- טירטס לָאװ .עקירעמא רעשיט
 ןכלעוו םורַא ,בהזה לגע רעד ,ןענָאילימ ןוֿפ טולב ןוא סייווש ןוֿפ ןסָאג
 יד טימ םינהוּכ יד ,דנַאל ץעצנַאג סָאד ךיז טיירד ןוא טצנַאט סע
 ,ָאגאקיש ןיא (םדרַאײ-קַאטס) רעזייה-טכַאלש יד .ןעמאזוצ תונברק
 ,טינ טסייוו וד זַא ,בָארג ןוא דליוו ױזַא זיא ץיצַאטַאולּפסקע יד ואוו
 עכלעוו ,המחב עמוטש יד רעגרע ָאד ןעמ טלדנַאהַאב ןעמעוו
 םיוא טּפַאצ'מ ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ רעדָא ,לָאמנייא טימ טעליוק'מ
 עכלעוו ,ָאגאקיש ןיא רעזײהטכַאלש יד -- זײװנּפָארט טולב סָאד
 רעד ןוֿפ לָאבמיס ַא ןרָאװעג טנַאלַאט סרעלקניס ןוֿפ חוּכ ןטימ ןענייז
 לאווק רעסיורג רעד ,"ליוא , .עירטסודניא רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג
 דנַאטשלױאוו ןוֿפ לַאװק א ןרעוו טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,עיגרענע ןוֿפ
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 -ילָאּפ ןוא ןשימַאנַאקע ןוֿפ לאווק 8 רע זיא ןרָאװעג ןוא ןעמעלַא רַאֿפ
 לֿפייה א ןכלעוו ןוֿפ ,עיצאטאולּפסקע ןוֿפ לאוק א ,לדניווש ןשיט
 ןּפעש טנעה יד טָא ןוא טנעה עדמערֿפ טימ דלָאג ןּפעש ןטַאנגַאמ
 ,עסערּפ עטֿפױקרַאֿפ יד .ןטייהקנַארק ןוא דנלע ,טיונ ןײלַא ךיז רַאֿפ
 יד ,גנוניימ עכעלטֿפַאשלעזעג יד טלמוטרַאֿפ ןוא "טעברַאַאב , סָאװ
 "שעקידנעטשנָא, ,עמַאזכרָאהעג טֿפַאש סָאװ ,גנודליב עטריזילַארָאמעד
 -רַאֿפ וצ טָאג סיוא טצונ סָאװ ,עיגילער יד ,ןָאמַאמ טָאג ןרַאֿפ רעניד
 ,טֿפַאשלעזעג רעזנוא ןוֿפ ןלייז יד יירד עלַא -- ןשטנעמ םעד ןֿפַאלקש
 -ַאוצ ךעלעֿפײרש רָאנ -- ןתמא רעד ןיא ,ןטייקילייה עטסכעה עריא
 ןוא לדניווש רעסיורג רעד .ןישַאמ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןטלַאהוצנעמ
 ואוו ,המחלמ ןעמַָאנ םעד טגָארט סָאװ ,עֿפָארטסַאטַאק עסיורג יד
 יו ןלַאֿפ רעמרַאֿפ ןוא רעטעברַא ןוא ,ןגיז ןטנעדיזערּפ ןוא ןגינעק
 .ןגילֿפ יד

 טביירש רע ,ןלעװָאנ -- ןעגנולייצרעד טביירש רעלקניס ןָאטּפַא
 ַאטינ זיא ןרעלקניס ייב רעבָא .ןטעלֿפמַאּפ -- ןטֿפירש-סֿפמַאק ךיוא
 .עלעוַאנ ַא ןוֿפ טעלֿפמַאּפ א ןלײטּפָא לָאז סָאװ ,עיניל עֿפרַאש ןייק
 ,ןטקַאֿפ :ןבעל ןעיור רעקיטש טימ ןָאט וצ ןבָאה ןטעלֿפמַאּפ ענייז
 ,טױב רע עכלעוו ףיוא ,ןטקַאֿפ יד ןוא .ןטנעמוקָאד ,ןעמענ ,ןטַאד
 ,ךעלטקניּפ ױזַא ןעגנוביײרשַאב יד ,טסעֿפזייא ױזַא בור סָאד ןענייז
 טינ ןבָאה ,רעמיב ױזַא טריקַאטַא רע ןעמעוו ,עקיטכעמ יד ןעוו זַא
 עג טינ םע ייז ןבָאה ,לבייל רַאֿפ ןגָאלקנָא םיא טלַאוװעג לָאמניײא
 יד טָא ןענייז ךָאד ןוא .ןדניבוצוצ ךיז סָאװ וצ ןעוועג טינ -- טנָאק
 יז םנעייל ריא .ןלָאקַאטָארּפ ענעקורט ןייק טינ ענייז ןטעלֿפמַאּפ
 םימ לוֿפ ןענייז ייז .גנולייצרעד עטסטנאסערעטניא יד יו ,טנַאּפשעג
 -כרוד ,ײרעליּפש-טרָאװ ןוא ךעלטרעווכעטש טימ ,ןציוו עקידנדיינש
 .סָאטַאּפ ןשירעֿפמעק ןוֿפ ןדנוצעגנָא ,ךעלדליב עטלוב טימ טבעוועג
 ,ןצרַאה ןרעביא ןדיינש ייז ,המשנ ַא ןעמוקַאב ןטקַאֿפ ענעקורט יד
 .ןעור טינ ןזָאל ,טסעטָארּפ ןוא ןרָאצ ןקעוו

 רוּפס רעד ױזַא טינ קיטכיוו זיא רעדיוו ןלעװַאנ סרעלקניס ןיא
 יד יװ ,ןדלעה יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב עטלקיורַאֿפ יד ןוא השעמה
 רעד ןוֿפ דליב סָאד ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג םנוֿפ ץעמַארָאנַאּפ עטיירב
 .םייצ רעזנוא ןוֿפ טייהשטנעמ רעד ףיוא טקירד סָאװ ,הלוע רעסיורג
 ענייז רַאֿפ .רדח סַאלָאז לימע ןוֿפ טסילַאער 8 זיא רעלקניס ןָאטּפַא
 טינ ןטנעמוקָאד ןוא ןטקַאֿפ עקידעבעל טשרָאֿפ ןוא רע טכוז ןלעווָאנ
 ןַארַאֿפ זיא ןלעװָאנ ענייז ןיא .ןמעלֿפמַאּפ ענייז רַאֿפ יו ,רעקינייוו
 -ַאב ךָאנ טינ ךיז טגָאי רע ."ןַאשקיֿפ , קינייװ ,עיזַאטנַאֿפ קינייוװ-וצ
 םעד ,תמא ןטעקַאנ םעד ןבעג ליוו רע .ןטנעמַאנרַא ךָאנ ,ןעגנוצוּפ
 ןֿפרַאד סָאװ ,ךעלטעלבנגיײֿפ עניד יד ּפָארַא טסייר רע .תמא ןצנַאג
 ץלא ןוֿפ רעקינייוו .טלעוו רעקיטנייה רעד ןוֿפ דנַאש יד ןקעדרַאֿפ
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 -נײרַא ליוו רע .סונעג ןשיטעטסע ן8ֿ ךייא ןבעג וצ ןסיוא רע זיא
 -רַאֿפ טלָאז ריא ידּכ ,ןדנואוו עקיטולב יד ןיא רעגניֿפ ערעייא ןלעטש
 .ןטסױֿפ ןיא ןקירדֿפונוצ ךיז ןלָאז טנעה ערעייא ןוא ,ןרעוו טלסיירט

 8 ןיא יו ,רעקרַאטש ךס ַא רעלקניס ןָאטּפַא זיא טעלּפמַאּפ ַא ןיא
 ַא ןיא .םרָאֿפ רעד ןוֿפ ןדנובעג רע זיא עלעוװָאנ א ןיא .עלעווָאנ
 ןוֿפ רעסערג זיא םענרַאֿפ ןייז סָאװ ,סָאד טֿפָא םיא טדָאש עלעווָאנ
 -שטנעמ רעד ןוֿפ טיירב רעד ןיא רערעמ טייג רע סָאװ ,טײקֿפיט ןייז
 סָאװ ,ןשטנעמ םענלצנייא םעד ןוֿפ ףיט רעד ןיא רעקינייוװו ןוא טייה
 ,רוד רעד יוװ גָאט רעד רערעמ ןענַארַאֿפ זיא ןעגנוביירשַאב ענייז ןיא
 זיא טעלֿפמַאּפ ַא ןיא .טסנוק יד רעבירַא טגעוו עדנַאגַאּפָארּפ יד
 טינ ךַאז ןייק טימ רע זיא ָאד .םייה רעד ןיא ןצנאג ןיא רעלקניס
 .רוטַאנ עשירעֿפמעק ןייז ןעלקיװרעדנַאנַאֿפ ײרֿפ ןָאק ןוא ןדנובעג
 ןשיוװצ דיישרעטנוא ןסיורג ןייק טינ ,ךיז טכוד ,טליֿפ ןיילַא רעלקניס
 -- טעלֿפמַאּפ ַא יצ עלעווָאנ א .ןֿפַאש ןייז ןוֿפ ןערנַאשז עדייב יד

 -נוזַאב ,עריטַאס ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ רָאנ םיא ייב ןענייז סָאד
 ןפױא .המחלמ רעקיבלעז רעד ןוא רענייא ןיא רעוועג םינימ ערעד
 יו ,ןטנַאלַאט ערעסערג עקירעמַא טגָאמרַאֿפ טסנוק-טרָאװ ןוֿפ דלעֿפ
 -טסניק יוװ ,רעֿפמעק רעמ) רעֿפמעק-רעלטסניק סלַא .רעלקניס ןַָאטּפָא
 .ןעניֿפעג וצ ןכיילג ןייז רעווש זיא (רעל

 ןֿפױא דנַאנַאכָאנ ,ףמַאק ןיא קידנעטש טייטש רעלקניס ןָאטּפַא
 ןָא טכַאמ ענייז קרעוו עיינ עדעי סָאװ ,טינ שודח ןייק זיא .טנָארֿפ

 ןוא עטקירדַאב יד ןופ תולעּפתה ,םערוטש א סױרַא טֿפור ,םשור ַא

 רַאֿפעג א רעכיב ענייז ןיא ןעעז עכלעוו ,רעקירד יד ןוֿפ גנורעטיברַאֿפ
 ,טלעוו רעקיטנייה רעד ןוֿפ עקרַאמש יד ,ייז .טֿפאשרעה רעייז רַאֿפ
 סָאד זַא ןוא .ןֿפױקרעטנוא טוואורּפעג לָאמנייא טינ ןיוש םיא ןבָאה
 -רַאֿפ םיא טוואורּפעג עסערּפ רעייז ךרוד ייז ןבָאה ,ןעננאגעג טינ זיא
 ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,שטנעמ רעשירעטסיה ַא זיא'ס :ןלס9פ ,ןעיירש
 סָאװ ,רעדליב יד רעבָא ...ןביולג םינ םיא רָאט'מ ןוא ,סעיצַאסנעס

 זַא ,תמא טימ טמעטָאעג קרַאטש ױזא ןבָאה ,טרעדלישעג טָאה רע

 ןייז ןיא ןבָארג ךיז ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .ןביולג טזומעג ייז טָאה'מ
 עמיטניא ענייז ןרימשעצ ןוא סַאג ןֿפױא ןגָארטסױרַא ,ןבעל ןטַאווירּפ
 רעכעה ליֿפ ױזַא לַארָאמ ןיא ןענַאטשעג זיא רע רעבָא .ןעגנואיצַאב
 ,ןֿפרָאװעג םיא ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ץומש יד זַא ,רעלדַאט ענייז רַאֿפ

 .קירוצ ןעגנורּפשענּפָא זיא
 ןלָאז קרעוװו סרעלקניפ זַא ,ןעלטימ ײלרעלַא טדנעוװעגנָא טָאה'מ

 ערַאכגנַאג 8 ןענייז רעכיב סרעלקניס םגה .טקורדעג טינ ןביילב
 ךָאד -- רעגעלרַאֿפ יד ךיז ןבָאה ,טיֿפָארּפ ןטוג ַא וצ ןגָאז ןוא הרוחס
 ןרעלקניס ןוא ,ןבעגוצסורַא ייז טגָאזעגּפָא טֿפָא -- ןטסילַאטיּפַאק ךיוא
 .ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא ןקורד וצ ייז ןעמוקעגסיוא זיא
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 .רענעייל ןסַאמ יד ייב רעלוּפָאּפ רעייז רעלקניס זיא עקירעמַא ןיא
 -טעזקע רעטנזיױט עקילדנעצ ןיא רעדנַאנַאֿפ ךיז ןעייג רעכיב ענייז
 ,דנירֿפ-רענעיײל ןוֿפ רָאי 8 ווירב רעטנזיוט טמוקַאב רע .ןרַאילּפ
 -נדײשרַאֿפ יד ןגעוו רעזייווגעוו ַא וצ יו ,םיא וצ ךיז ןדנעוו עכלעוו
 -רעּפךייר וליֿפַא ןוא עשירארעטיל ,עכעלטֿפַאשלעזעג ,ןגָארֿפ עטס
 ,רע ליו -- רעסנַאק ַא ףיױא קנארק-טיױט זיא רענייא .עכעלנעז
 ךרוד ןרעװ ןזענעג רע ןָאק יצ ,הצע ןא ןבעג םיא לָאז רעלקניס
 -- ךעלקילג בייוו ןייז ןכַאמ וצ דנַאטשמיא טינ זיא ןַאמ ַא .ןטסַאֿפ
 א ןעירפ יד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ,ןרעלקניס ייב רֶע טגערֿפ
 -גניניימ ןיא טלעג עטרָאּפשעגּפָא ענייז טגיילעגניירא טָאה רעטייווצ
 רעטירד ַא ? םעד טימ ןעמ טוט סָאװ ,רעלקניס רשפא סייוו -- סקַאטס
 -טסבלעז ףיוא טייצ ּפַאנק טָאה רע ןוא ּפאש-טעווס ַא ןיא טעברַא
 עכלעוו ,ןזייוונָא םיא ןַאק ,רעלקניס טינ זַא ,עשזירעוו -- גנודליב

 רֿפָאּפ רעז רעלקניס זיא קלָאֿפ םייב ,ָאי ?ןענעייל לָאז רע רעכיב
 ןשיווצ ןוא ןזיירק עשירארעטיל "עקידנעטשנָא יד ןיא רעבָא .רעל

 ןא :קרַאטש טינ םיא ןופ ןעמ טלַאה "םיניבמ , ענעֿפורעג-ױזַא יד
 רענייא ַאזַא טמוק יוװ ,ףמַאקךסַאלק טימ טמעטָא סָאװ ,רָאטַאטיגַא
 -רעד ךָאנ טייטש עקירעמַא ןיא רוטארעטיל יד ? רוטַארעמיל וצ
 טימ .ףמַאק ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ עטכידעג עטכער יד ןיא טינ ץעלייוו
 .לַאיצָאס יו ,שיטע ןוא שיטעטסע רעמ יז זיא ןעמַאנסױא עניילק

 ןשיווצ רעלוּפָאּפ קרַאטש ךיוא רעלקניס ןָאטּפַא זיא עּפָאריײא ןיא
 ןצעביז ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ?לגנָאשזד , ןייז .רענעייל יד
 -נעל ץלַא ןיא טנעיילעג ךס ַא טרעוו "סניגיה ימישזד , ןייז .ןכַארּפש
 ןרָאװעג טנעקרענָא רעלקניס ןָאטּפַא זיא עּפָארייא ןיא רעבָא .רעד
 םירבח ענייז ןוֿפ ךיוא רָאנ ,רענעייל םלוע ןטסערג םעד ןוֿפ זיולב טינ
 -ירק-רוטַארעטיל רעטמיראב-טלעוו רענעברָאטשרַאֿפ רעד .רעביירש
 ןוֿפ עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה סעדנַארב גרָאװג רעקיט
 טניול סע ןעמעוו ,ןטסילעװָאנ יירד רָאנ ןַארַאֿפ ןענייז טייצ רעזנוא
 .רעלקניס ןָאטּפָא ןוא ןָאדנָאל קעשזד ,סירָאנ קנערֿפ :ןענעייל וצ

 -רעטעברַא יד ואוו ,עּפָאריײא ןיא סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ סָאד
 ,לסעק 8 יוװ ,טכָאק ןבעל עשיטילָאּפ סָאד ןוא קרַאטש זיא גנוגעווַאב
 ,ןוימָאמ עלַאיצָאס טימ ןעגנורדעגכרוד גנַאל ןיוש רוטארעטיל יד זיא
 עּפָאריײא ןיא ךיז ןעמ טריסערעטניא םעד ץוח .ףמַאק ןלַאיצָאס ןטימ
 -ָארייא רעד טניֿפעג םענייק ייב ןוא ,עקירעמַא טימ קרַאטש רעטציא
 ןיא ןבעל םעד ןוֿפ רעדליב עיונעג ליֿפ ױזַא טינ רענעייל רעשיאעץּפ
 זַא ,ךָאד טסייוו ריא ןוא .ןרעלקניס ייב יוװ ,הנידמ רענעדלָאג רעד
 .עקירעמַא ןיא טבילרַאֿפ טינ רָאג רעטציא ןעמ זיא עּפָאריײא ןיא
 ןרעיוט עריא ןסָאלשרַאֿפ טָאה ןוא טלעוו רעד ןיא דנַאל עטסכייר סָאד
 ךָאנ ןוֿפ עּפָאריײא .תורוחס עשיאעּפָארייא רַאֿפ ןוא ןטנארנימיא רַאֿפ
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 ריא זיא עקירעמַא ןוא ,תובוח ןיא טקנוטעגנייא זיא המחלמ רעד
 8 זיא עקירעמַא ,תמא .שרוי ריא רשֿפא ,קינטנעצָארּפ ריא ,הולמ
 .תובוט ץעריא וצ ןעמוקנָא טּפָא זומ עּפָאריײא ןוא הקדצ לעב רעסיורג

 ןיא טָאה רעקירעגנוה רעד זַא ,ללּכ רעטלַא ןַא רעבָא סָאד ךָאד זיא

 .טיורב לקיטש ַא ןטעב ןזומ רע ןכלעוו ייב ,ןטַאז םעד ביל טינ ןצרַאה

 ,רעכיב עכלעזא ןגינעגרַאֿפ טימ ץּפָאריײא ןיא רעטציא ןעמ טנעייל

 -רעטנוא םעד ,עבטמ .רענעדלָאג רעד ןוֿפ טייז ןקניל םעד ןזייוו סָאוװ

 .תורישע רענאקירעמא ןוֿפ גַאלש
 ןייז .עסָאנעג ַא רערעזנוא ,טסילַאיצָאס ַא זיא רעלקניס ןָאטּפָא

 -קרַאמ לָאמש וצ וליֿפַא טֿפָא ,שיטסיסקרַאמ זיא גנומענַאב-טלעוו

 גנַאגרעביא רעד .רעקיסעמ ַא רעייז זיא םזילַאיצָאס ןייז .שיטסיס

 רעלַאיצָאס א ךרוד טינ ןעמוק טעוװ ,רע טניימ ,ןגרָאמ םוצ טנייה ןוֿפ

 -רעמ רעשיטסילַאיצָאס א ךרוד ,לטעצ-םיטש ןכרוד רָאנ ,עיצולַאװער

 -ָאס ַא ןבירשעגנָא לָאמֿא טָאה רעלקניס ןָאטּפַא .סערגנָאק ןיא טייה

 עלעירטסודניא יד,) רעגייטש 'סלעוו ףיוא ץיּפָאטוא עשיטסילַאיצ

 רעד זַא ,טלעטשעגרָאֿפ טלָאמעד ךיז טָאה רע .(1909 ,"קילבוּפער

 ,ןכיג ןיא רָאג עקירעמא ןיא ןרעוו טריֿפעגניײיא טעוװו םזילַאיצַאס

 -עטשרָאֿפ םרעלקניס .1912 ןוֿפ ןלַאװ-טנעדיזערּפ יד ךָאנ ךיילג רשֿפא

 ןעוועג טלָאמעד ןענייז טֿפנוקוצ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעוו ןעגנול

 ןעוועג גנוי רָאג טלָאמעד ךָאנ רע זיא סנטשרע רעבָא .וויאַאנ ץנַאג

 ,רעקרַאטש ךס א ןעוועג םיא ייב זיא םזילַאיצָאס םוצ ןליוו רעד ןוא

 ןגעוו גנולעטשרַָאֿפ ןייז זיא טציא .םזילַאיצָאס ןגעוו ןֿפירגַאב יד יו

 ןייק טינ רעלקניס ןָאטּפָא זיא סנטייווצ .רעֿפיט ןרָאװעג םזילַאיצָאס

 -לעזעג רעיינ רעד ןוֿפ ןגַארֿפ עטערקנָאק יד וצ ןוא ; רעקיטערַָאעט

 ָאעט עשיטסילַאיצַאס ערעזנוא ןענייז ,ןעיוב ןליוו רימ סָאװ ,טֿפַאש

 :רָאי ןעצ עטצעל יד טשרע רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ ךיוא רעקיטער

 -טנע יו ,ןגַארֿפ רעמ טיבעג םעד ףיוא רימ ןבָאה טציא וליֿפַא ןוא

 ,ןייז טינ טעוװ םזילַאיצָאס רעד סָאװ ,רערעמ ןסייוו רימ ; ןרעֿפ

 | .ןייז ַאי טעוו רע סָאװ ,סָאד רעדייא

 רָאנ רעדעּפ ןטימ זיולב טינ טסילַאיצָאס ַא זיא רעלקניס ןַאטּפַא

 .8 .ם רעד וצ .גנוגעווַאב רעד ןוֿפ טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא ךיוא

 ןטשרע םוצ רע טָאה "לגנָאשזד , ןייז .גירק ןרַאֿפ גנַאל טרעהעג רע טָאה

 "ןָאזיר וט ליּפַא, טַאלבנכָאװ ןשיטסילַאיצַאס םעד ןיא טקורדעג לָאמ

 ןָאילימ ןבלַאה א רעֿפעגמוא טַאהעג טלָאמעד טָאה טַאלבנכַאװ ענעי)

 רעג טגָאזעג "רעדיל וינ, ןֿפױא ןוא טנייה ףיוא יאולח -- רענעייל

 המחלמ-טלעוו רעד ןיא ןײרַא זיא עקירעמא תעב ,1917 ןיא .(! ןרָאװ

 וצ ןסָאלשַאב טָאה ײטרַאּפ רעזנוא ןוֿפ טייהרעמ עטסערג יד ןוא

 ןגעק ןעוועג רעלקניס ןַאטּפָא זיא ,םזירַאטילימ ןוא גירק ןגעק ןֿפמעק

 זלרַאשט) ןטנעגילעטניא עּפורג 8 טימ ןעמַאזוצ ןוא עיניל רעקיזָאד רעד
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 סױרַא רע זיא (ערעדנַא ןוא גנילָאװשילגניא ,טנעג ,לעסָאר דרַאװדע
 -ָאטעד סנָאסליװ ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ זיא רע .ייטראּפ רעד ןוֿפ
 םינ רָאט'מ זַא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,יירעדיירךייש עשיטארק
 רעד רַאֿפ הנּכס א ןעוועג טלָאװ סָאד .ןגיז לָאז דנַאלשטייד ,ןזָאלרעד
 -רעה םעד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד .טייהשטנעמ רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ
 -עמא ןיא סאלק ןדנעשרעה םעד טימ דנַאלשטיײיד ןיא סָאלק ןדנעש
 ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא ,ןבירשעג טלָאמעד רעלקניס טָאה ,עקיר
 ,טֿפַאשנסיװ רעייז .ןטסקיצנַאװצ ןטימ טרעדנוהרָאי ןטנעצעביז םעד
 סָאד :רעכעלרעֿפעג ךָאנ ןשטייד יד טכַאמ קינכעט ענרעדָאמ רעייז
 ...רינישזניא ןא ןוֿפ ךרַאמ ןטימ היח עדליוו ַא זיא

 טימ ןעמַאזוצ טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןטנעגילעטניא עלַא טעמּכ
 ןטימ טרעקעגמוא שיטקַאֿפ ךיז ןבָאה ,.ּפ .ס רעד ןוֿפ סױרַא ןרעלקניס
 רעייז טֿפמעקַאב טֿפָא ןבָאה ייז ,רעמ ךָאנ .םזילַאיצָאס םוצ ןקור
 ןעוועג זיא יױזַא טינ .םיאנוש ענעסיברַאֿפ יו ,ײטרַאּפ ענעזעוועג

 קעװַא טייג רע זא ,טרעלקרעד טלָאמעד טָאה רע .רעלקניס ןָאטּפַא
 יד ןעניד ײרֿפ ןענָאק לָאז רע ידּכ ,קילייווטייצ רָאנ .ּפ .ס רעד ןוֿפ
 -יימ יד רָאנ יוװ ; ייז טײטשראֿפ רע יוװ ,םזילַאיצַאס ןוֿפ ןסערעטניא
 קירוצ ךיז רע טעוו ,ןרעוו טבעלעגסיוא ןלעוו ןטײהנדײשרַאֿפ-סגנונ

 ץקַאט זיא ױזַא ןוא .ןעייר עכעלטֿפַאשנסָאנעג עטלַא יד ןיא ןלעטש
 14 סנָאסליװ ןוֿפ ןוא טקידנעעג ךיז טָאה גירק רעד ןעוו .ןעוועג
 רענַאקירעמַא רעד ןעוו ,ריּפַאּפ לקיטש 8 רָאנ ןבילבעג זיא ןטקנוּפ
 ןוא ,ןסניוועג טימ המחלמ רעד ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז טָאה לַאטיּפַאק
 טימ ןעמאזוצ טָאה ץעקירעמט ןעוו ,ןדנואוו טימ רָאנ -- ןסַאמ יד
 עסייוו יד ןֿפלעה וצ קסלעגנַאכרַא ןיא רעטילימ טקישעג דנַאלגנע
 ,עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רעלקניס ןַאטּפַא זיא ,דנַאלסור ןיא
 םירג טימ .תועט רעייז ןעזעגנייא ןוא טכַאדַאב ךיז ןבָאה סָאװ
 רעד ןיא גנושיטנא ערעטיב ןייז טקירדעגסיױא רע טָאה קיטייוו
 לָאמ ןטשרע םוצ זיא ריא ןוֿפ לייט ַא) "סניגיה ימישזד, עלעווָאנ
 -עברַא ןא ןוֿפ יודו א זיא סָאד .("ןָאזיר וט ליפא, ןיא ןעוועג טקורדעג
 יימרא רעד ןיא ןבירשרַאֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,טסילַאיצַאס ַא ,רעט
 ץענייז זַא ,טביולגעג טָאה רע לייוו ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא
 -ץגּפָא ןַא ןוֿפ יודו ַא ;םיא ןוֿפ סע ןרעדָאֿפ ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצַאס
 םוירַאטילימ ןגעק גָאלקנָא רעקידלַאװעג ַא ,ןטשיוטנא ןַא ,ןטרַאנ
 ןענָאק תוּכמ עכלעזא רעכלעוו ןיא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןגעק ,גירק ןוא
 :ױזַא טקירדעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה רעלקניס ןָאטּפַא .ןריטסיזקע
 ךיא ןוא ,ךַאז יד ןטכַארטוצרעביא רָאי ןעצ טעמּכ טאהעג בָאה ךיא
 טסואוועג גירק ןוֿפ בױהנַא ןיא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןגָאז ךייא ןַאק
 ןוא גירק םעד ןגעק ןעוועג ךיא טלָאװ ,טנייה סייוו ךיא סָאװ ,סָאד
 .ןטסיֿפיצַאּפ עלאקידַאר יד טימ ןעמַאזוצ עמרוט ןיא ןעגנאגעג טלָאװ
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 יעג ױזַא רעירפ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאסליװ טנעדיזערּפ ןגעוו ןוא
 לחומ טינ םיא ןָאק ךיא :טגָאזעג ױזַא רעטעּפש רע טָאה ,טביולג
 רָאנ ,טכַאטעג רַאנ םוצ ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ראֿפרעד טינ .ןייז
 ...רַאנ א רַאֿפ טכַאמעג ךימ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד

 ןיא ןײרַא רעדיוו גירקיטלעוו םעד ךָאנ זיא רעלקניס ןָאטּפַא
 טַאדידנַאק רעשיטסילַאיצַאס ןעוועג רע זיא 1920 ןיא .5 .ס רעד
 -רעווָאג רַאֿפ --- 1996 ןיא ,טַאנעס ןרַאֿפ --- 1992 ןיא ,םערגנָאק ןרַאֿפ
 טֿפלעה ןייּפמַאק-טנעדיזערּפ ןקיטציא םעד ןיא .עינרָאֿפילַאק ןוֿפ רָאנ
 .סַאמָאט ןַאמרָאנ רַאֿפ עיצַאטיגַא יד ןריֿפ רע

 יד ןוֿפ ףמַאק ןרעוש םעד ןיא זַא ,טביולג רעלקניס ןָאטּפא
 עטסעב יד ןוֿפ סנייא ךוב סָאד זיא גנואיירֿפַאב רעייז רַאֿפ ןסַאמ
 ענייש ךיוא ,טֿפַאשנסיװ ךיוא רָאנ ,ץיצַאטיגַא זיולב טינ .רעוועג
 ךיז רע טָאה ןעוועג גנוי רָאג ךָאנ זיא רע תעב ןוא .קרעוו-טסנוק
 סָאװ ,גַאלרַאֿפ ַא ןדנירג ףרַאד'מ :קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ןעמונעגניירפא
 רעבָא .זיירּפ ןקיליב ַא רַאֿפ רעכיב עטוג ןסַאמ עטיירב יד ןבעג לָאז
 עלעדייא ןַא זיא טלעג ןוא ,טלעג ךס א ןבָאה ןעמ ףרַאד ךַאז ַאזַא וצ
 ןיא ןרעלקניס ייב ןבילבעג ןרָאי עגנַאל קנַאדעג רעד טָא זיא .ךאז
 .רָאװ א ןרעוו וצ טַאהעג טינ חוּכ ןייק טָאה סָאװ ,םולח ַא ּפָאק
 רעלקניס ןגנוי םנוֿפ םולח רעד טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ טשרע
 ןָאטּפַא ? ןעשעג סָאד זיא ױזַא יו .ןרעוו וצ טכעלקריוורַאֿפ ןבױהעגנָא
 :ױזַא םעד ןגעוו טלייצרעד ןיילַא רעלקניס

 יו ,רַאברעדנָאז זיא סע .עטכישעג 8 ןלייצרעד ךייא ליוו ךיא
 ױזַא טקנוּפ ןתמא רעד ןיא ןֿפָארטעג רעבָא טָאה סע .עלהשעמ ַא
 .קירוצ רָאי ריֿפ-יירד טימ ןצנַאג ןיא ןוא ךייא סע לייצרעד ךיא יו

 ַא ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא לָאמַא,
 -רעגנוי ַא סָאװ ץלַא טַאהעג טָאה רע .סוסקול ןוא קיטליואוו ןוֿפ זיוה
 ןייא ןרָאװעג טלַא זיא רע רעדייא ןוא ,ןעגנַאלרַאֿפ ןבעל ןיא ןָאק ןַאמ
 םיא טָאה ןוא בורק ַא רענייז ןברָאטשעג זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא
 ,רענַאקירעמַא בור סָאד ייב טגערֿפ .רעלָאד ןָאילימ ַא ןזָאלעגרעביא
 יז ייב ןעוו זַא ,ןגָאז ךייא ייז ןלעוו ,ןשטנואוועג ייז ןטלָאװ סָאװ
 סע טלָאװ ,רעלָאד ןָאילימ 8 ןזָאלרעביא ןוא בורק 8 ןברַאטש לָאז
 ןַאמרעגני רעכייר רעזנוא רעבָא .ךַאז עכיילג א ןעוועג ייז רַאֿפ
 טָאה םיא .ךַאז עכיילג ַא םיא רַאֿפ זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טינ טָאה
 טָאה רע .ןסיוועג טֿפור'מ סָאװ ,אזַא ךַאז עמעװקַאב טינ ַא טקינײּפעג
 סױא טגנערב שטנעמ א רעדייא זַא ,ףירגַאב םענעגושמ א טאהעג
 ,רעלָאד ןָאילימ םעד .ןענידרַאֿפ ןיילַא רעירֿפַא ייז רע ףראד ,טלעג
 םיא רע ליוו רעבירעד ,טנידרַאֿפ טינ רע טָאה .,טגָאזעג רע טָאה
 .ןעמענ טינ
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 טזָאלעג טינ טָאה ךימ רעבָא .קסע ןיימ ןעוועג טינ זיא סָאד,
 עטוג עלַא ןגעוו ןוא רעלָאד ןָאילימ םעד ןגעוו קנַאדעג רעד ןעור
 קנַאב ַא ןיא ןגיל טעוװ רע ןעוו .ןָאטֿפױא םיא טיט ןָאק'מ סָאװ ,ןכַאז
 ןעײלטנַא םיא טעוו'מ סָאװ ,םעד ךרוד ןסקַאװ ןוא טירטס לָאװ ןיא
 ןוֿפ רעגייטש רעד יו ,טייל סטֿפעשעג עסיורג ןוא ןטנַאלוקעּפס וצ
 ךוּפיה רעד טקנוּפ ןצונסיוא םיא ךָאד ןעמ טעוו -- זיא טייצ רעזנוא
 ןבירשעגנָא ןוא טצעזעג ךיז ךיא בָאה .ןעיידיא סנַאמנגנוי םעד ןוֿפ
 סע ןצונסיוא ןוא ןעמענ טלעג סָאד לָאז רע ,ןטעבעג ,ווירב א םיא
 .טייקיטכערעג רעלַאיצַאס ןגעוװ ןעיידיא ענייז ןטײרּפשרַאֿפ ףיוא
 ןעיידיא ענעגייא ענייז ןיא ןביולג גונעג םינ טָאה רע ביוא רעדָא
 ןוֿפ דנײרֿפ עטסעב יד ןוֿפ עּפורג ַא וצ טלעג סָאד ןעױרטנָא רע לָאז
 ןבָאה ערעדנא .ןעניֿפעג ןַאק רע סָאװ ,טייקיטכערעג רעלַאיצַאס
 טַאטלוזער רעד ןוא ,ךיא סָאװ עבלעז סָאד ןבירשעג ןאמנגנוי םעד
 ןָאילימ םעד ןעמונעג ,גנוניימ ןייז ןטיבעג טָאה רע :ןעוועג זיא
 -לעזעג רַאֿפ דנָאֿפ רענַאקירעמַא, םעד טעדנירגעג טָאה ןוא רעלָאד
 ."טסניד רעכעלטֿפַאש

 -רַאֿפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ןעױרֿפ ןוא רענעמ ץעּפורג א,
 ייז בָאה ךיא ןוא .דנָאֿפ ןוֿפ טעברַא רעד רעביא טײקכעלטרָאװטנַא
 ןלָאז ייז ,טגנַאלרַאֿפ בָאה ךיא .ווירב ןביירש וצ ןבױהעגנָא ךיילג
 -רַא יד רַאֿפ רעכיב עקיליב -- ךַאז ןייא ףיוא טלעג סָאד ןבעגסיוא
 סָאװ ,טימרעד ןכַאז ערעדנַא ןוֿפ רעטנוא ךיז ןדייש רעכיב .רעטעב
 -רעסיוא רעייז ןוֿפ קיגנעהּפָא טינ זיא טסייג רעכעלרעניא רעייז
 -עג ןענָאק טלעוו רעד ןיא ןעיידיא עטסקיטכיוו יד .םרָאֿפ רעכעל
 -ַאב ריא ביוא ןוא טנעס עכעלטע רַאֿפ ןרעוו טֿפױקרַאֿפ ןוא טקורד
 יו ךייא רַאֿפ ךעלצונ ױזַא טקנוּפ ייז ןענייז ,ןעיידיא יד טָא טמוק
 ןיא ןדנובעג ןוא ריּפַאּפ ןערעייט ףיוא טקורדעג ןעוועג ןטלָאװ ייז
 ."םנדייז

 רעד ןגעוו ןרעלקניס טימ ןייז םיּכסמ ןצנַאג ןיא טינ ןָאק'מ =
 ,ץַאז רערָאלק ןייק טינ ,ריּפַאּפ עיורג .ךוב ַא ןוֿפ טייקכעלרעסיוא
 -נײרַא ךיז טינ ןזָאל ,ןענעייל סָאד רעווש ןכאמ קורד רעטכעלש א
 רָאנ ,ץינַאװערָאה ערעווש ַא רַאֿפ טינ ןענעייל סָאד ףרַאד'מ .ןָאט
 זיא טוג וצ :טכערעג רע זיא רקיע ןיא רעבָא .ןגינעגרַאֿפ ַא רַאֿפ
 ןבעגעגסױרַא ןייש ױזַא טינ ךוב ַא רעסעב ןוא .ָאטינ טנורג ןייק
 זַא ,ןעוועג זיא השעמ רעד ןוֿפ ףוס רעד .טינ ךוב ןייק רָאג רעדייא
 רעלָאד טנזױט טרעדנוה טלייטעגסיוא ןעמ טָאה "דנָאֿפ , םעד ןוֿפ
 טָאה סע .רעטעברַא רַאֿפ רעכיב עקיליב ןוא עטוג ןבעגוצסיורא ףיוא
 יד טָאה רעכלעוו ,"סערּפידרַאגנַאװ, גאלרַאֿפ רעד טעדנירגעג ךיז
 .דנַאב א טנעס 80 ,רעכיב עטוג ךס ַא ןבעגעגסױרַא ןרָאי עטצעל

 סניקטַאּפַארק ןבעגעגסױרַא גַאלרַאֿפ רעד טָא טָאה ערעדנַא ןשיווצ
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 לרַאק ןוֿפ דנַאב א ,"עיצולָאװער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג,

 עשיטילָאּפ רעביא ךוב ןכעלטנירג ַא ,ןרושָארב עשירָאטסיה 'סקרַאמ

 .ערעדנא ןוא עימַאנַאקע

 יסערַא לָאמ ייווצ היכז יד טַאהעג ןיוש טָאה רעלקניס ןַאטּפַא

 לָאמ ןטשרע םעד .טעברא רעשיטפילַאיצַאס ןייז רַאֿפ ןרעוו וצ טריט

 ןיא סרעניימ-ןליוק יד ןוֿפ קיירטס ןסיורג םעד תעב .ןעוועג סָאד זיא

 רעבייוו ערעייז טימ רעקיירטס טנזױט ףלע .(1914 ןיא) ָאדַארָאלַאק

 ןבָאה סָאװ ,תוריד יד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענייז רעדניק ןוא

 ןטלעצעג ןיא טניואוועג ןבָאה ייז ןוא ,ןטַאנגאמ-ןליױק יד וצ טרעהעג

 רעבָא .ןרָאװעג טּפַאלקעגֿפױנוצ ךיג רעד ןיא ןענייז סָאװ ,(סטנעט)

 ,יא ןטלעצעג-רעטעברַא יד ןענייז עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ לעֿפַאב ַא טיול

 "רעקיירטס יד .רעוועג-ןישַאמ ןוא ןסקיב ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאשַאב וָאלדול

 ןוא ןעױרֿפ יירד ןבָאה ייברעד ,ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא עינָאלָאק

 !בָאה םעלַא םעד ןגעוו רעבָא .טיוט םעד ןענוֿפעג רעדניק ןצרעֿפ

 ;שיטסילַאטיּפַאק יד .ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס יד רָאנ ןבירשעג

 ניירב ןוא גנעל רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשרַאֿפ טרעוו עכלעוו ,עסערּפ

 ועטעברַא ןסַאמ עסיורג יד ןוֿפ ךיוא טנעיילעג טרעוו ןוא דנַאל םנוֿפ

 יז ןעמ טכַאמ יו .ןגיוושעג ןוא ליומ ןיא רעסַאװ ןעמונעגנָא טָאה יז

 בנוֿפ ןסיוורעד ךיז לָאז דנַאל עצנַאג סָאד זַא ,ןעמ טכַאמ יו ? ןדער

 רעלקניס ןָאטּפַא ?דרָאמ ןלַאיצָאס ןעמַאזיורג םעד ןוֿפ ןוא קיירטס

 טגָארט הטיהש רעד רַאֿפ תוירחא עטסערג יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 טװאורּפעג םיא טָאה רע .רערעגניא רעד ,רעלעֿפעקַאר .ד ןַאשזד

 -עגנָא רעד ןגעװו םעומש א ףיוא ,ויוורעטניא ןַא ףיוא ןֿפורסױרַא

 ןָאטּפַא טָאה טלָאמעד .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעלעֿפעקַאר .טייהנגעל

 עיצַארטסנָאמעד-רעיורט עמוטש ַא ןריזינַאגרָא וצ ןסָאלשַאב רעלקניס

 עּפורג ַא ןוא .רעלקניס ןָאטּפַא .רעדניק ןוא ןעױרֿפ עטעגרהעג יד ךָאנ

 ןוֿפ דנַאב ַא לברא ערעייז ףיוא ןָאטעגנָא ןבָאה םיא טימ ןשטנעמ

 קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג קידנגייווש ןענייז ייז ןוא ּפערק ןצרַאװש

 -טסעטָארּפ ןימ ַא -- סיֿפָא םרעלעֿפעקַאר ןבענ ,ייװדָארב 6 ףיוא

 רעירֿפַא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד ןוֿפ סרעטרַאּפער יד .טעקיּפ

 ָאד סָאװ-,ןעז ןעמוקעגנֿפױנוצ ךיז ןענייז ,ןַאלּפ םעד ןוֿפ טסואוועג

 םלוע רעפיורג ַא ןבילקעגֿפױנוצ ךיז טָאה טעקיּפ םעד םורַא .ןייז טעוו

 רעבָא .ןײגוצרעדנַאנַאֿפ ךיז ןלױֿפַאב ןבָאה טיײלסילַאּפ יד .עקירעגיינ

 זיא ,ןעוט, ייז סָאװ ,סָאד זַא ;טרעלקרעד ןבכַאה ןטנַארטסנַאמעד יד

 -סילָאּפ ןיא טריֿפעגּפָא ןוא טריטסערַא ייז ןעמ טָאה .ךעלצעזעג

 -עג ךיילג ןבָאה ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז סרעטרָאּפער יד .ןָאשייטס

 עצנַאג יד טלייצרעד ייז טָאה רע .ןרעלקניס ייב ויוורעטניא ןַא ןעמונ

 םורַא העש רַאּפ ַא ןיא ןוא .קיירטס רעדארָאלָאק םעד ןוֿפ עטכישעג

 "יירד טימ ןעגנוטייצ עשירֿפ ןעוועג קרָאידינ ןוֿפ ןסַאג יד ףיוא ןענייז
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 םעד ןגעוו ןטייהלצנייא עיונעג -- שזדייּפיטנַארֿפ ןֿפױא סמולָאק ריֿפ
 רעד .ןרעלקניס טימ ויוורעטניא םעד ןוֿפ ןעמונעג ,קיירטס-רעניימ
 םנוֿפ ןטנַארטסנָאמעד יד ףיוא .ןכָארבעג ןעוועג זיא ןגייווש ןוֿפ זייא
 ,ףָארטש-טלעג 8 ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא זיא ןיילטעקיּפ .ןעמוטש
 -רַאֿפ יז ןעמ טָאה ,ןלָאצַאב וצ טגָאזעגּפָא ךיִז ןבָאה ייז ןעוו ןוא
 -ץגֿפױא ןרָאװעג זיא םלוע רעטיירב רעד ."םמוט , יד ןיא .טרַאּפש
 ןעגנוטייצ יד ןוא ,גָאט ןוֿפ עיצַאסנעס יד ןרָאװעג זיא חשעמ יד .טגער
 -סערָאק טקישעג ןבָאה ייז .ןגײװשרַאֿפ רעמ טנַאקעג טינ ריא ןבָאה
 ןבָאה קיירטס ןגעוו סעיינ יד ןוא ,רעדלעֿפלױק יד ףיוא ןטנעדנַאּפ
 .םעד בילוצ .שזדייּפ-טנַארֿפ ןֿפױא טקורדעג סױא-גָאט ,ןייא-גָאט ךיז
 -ַאסַא יד וליֿפַא טָאה ,ןבױהעגֿפױא טָאה רעלקניס סָאװ ,למוט ןסיורג
 שיטאּפמיס לסיב ַא ןעיצַאב ןבױהנָא ךיז טזומעג סערּפ דעטייאיש
 .רעקיירטס יד וצ

 ןיא 1923 ןיא ןרָאװעג טריטסערא רעלקניס זיא לָאמ ןטייווצ ַא
 ,קיירטס םעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .סעלעשזדנַא סָאל
 -ןַאס ןוֿפ ןֿפַאה ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה וילבָאד-וילבָאדיײיַא יד סָאװ
 -יַא יד טגלַאֿפרַאֿפ קרַאטש טָאה ץינרָאֿפילַאק ןוֿפ סילָאּפ יד .ַארדיּפ
 ןזָאלעג טינ ,ןעלמַאזרֿאֿפ ךיז ןזָאלעג טינ ייז טָאה יז .ןילבָאד-ילבָאד
 עטנעָאנ ענייז טימ רעלקניס ןָאטּפַא טָאה טלָאמעד .ןריטיגַא ,ןדער
 ןוֿפ םכסה םעד טימ ןוא ץַאלּפ ןטַאװירּפ א ףיוא ןבילקעגֿפױנוצ ךיז
 .גנולמַאזרַאֿפ ַא ןטלַאהעגּפָא ןטרָאד ייז ןבָאה רעמיטנגייא םעד
 יירד עטלמַאזרַאֿפ יד רַאֿפ טנעיילעגרעביא טָאה רעלקניס ןָאטּפַא
 ענעי ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ עיצוטיטסנָאק רעד ןוֿפ ןטקנוּפ
 ןוא עסערּפ ןוא עדער ןוֿפ טײהיײרֿפ , ןריטנַארַאג עכלעוו : ,ןטקנוּפ
 ןבעגוצנָא ןוא ןעלמַאזרַאֿפ וצ ךעלדירֿפ ךיז קלָאֿפ ןוֿפ טכער סָאד
 םניײרֿפ ענייז טימ רעלקניס ןָאטּפַא ."רָאנרעװָאג םעד וצ סעיציטעּפ
 -ןשמקעֿפונַאמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז
 רעד רַאֿפ רעקרַאטש ןזיוװעגסױרַא ךיז ןבָאה ןָאשײאיסָאסַא סרער
 ,עיצוטיטסנָאק רעד ןוֿפ ןטקנוּפ ןרעהסיוא ןוא ןענעייל .עיצוטיטסנָאק
 עטלא ערעייז ןגעוו עינרָאֿפילַאק ןוֿפ רעניואוונייא יד ןענָאמרעד סָאװ
 .ןכערברַאֿפ ַא רַאֿפ ןרָאװעג טנכעררַאֿפ זיא ,טכער עטריטנַארַאג
 ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא סילָאּפ ןוֿפ ףישט רעד
 -ילבָאדײַא טנזיוט ריֿפ רַאֿפ רעכעלרעֿפעג זיא רעלקניס ןָאטּפַא זַא
 טגָאלקעגנָא ןוא עמרוט ןיא ןצעזרַאֿפ טזָאלעג םיא טָאה רע .וילבָאד
 עג ןרימַאבעד ןוא סעדער ןטלַאה ,ןריטנעמוגרַא ,ןריטוקסיד, רַאֿפ
 רעקיאור רעד ןגעק ןענייז עכלעוו ,סעירָאעט ןוא ןעקנַאדעג עסיוו
 ..."םוטנגײא-טַאווירּפ ןוֿפ טכער יד ןָא ןריר ןוא סענזיב ןוֿפ גנוריֿפ

 .רעלקניס ןָאטּפָא זיא רעכלעזַא טָא
 128 טי יו א ר
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 רָאי קיצעביז -- םיובנענייֿפ .ב

 דָאס ןוֿפ רערעל עטשרע יד ןוֿפ רענייא זיא םיובנעגיײֿפ עסָאנעג

 יידיא רעד ןוֿפ ןרענָאיּפ יד ןשיווצ ; סַאג רעשידיא רעד ףיוא םזילַאיצ

 רעטשרע רעד ןיא ןבירשרַאֿפ ןעמָאנ ןייז זיא גנוגעוַאב-רעטעכרַא רעש

 ,עטכישעג קיטש ַא ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ םיױבנעגיײֿפ עסָאנעג .הרוש

 ןעמ זומ ,םעברַא ןייז ןצַאשּפָא קירעהעג ןוא ןײטשרַאֿפ ןעמ ליוו ןוא

 -גוגנידַאב יד טימ ןוא רוד ןייז טימ ןעמַאזוצ ,שירָאטסיה ןעמענ םיא

 .רוד ןייז ןוֿפ ןעג

 ירא רעשידיא רעד זיא קירוצ רָאי קיצרעֿפ ןוא עכעלטע טימ

 תורצ ערעטיב ןיא ןגעלעג עקירעמַא ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא רעטעב

 זיא םיא ;ןכירקוצסױרַא תורצ יד ןוֿפ יו ,טסואוועג טינ טָאה רֶע ןוא

 ןוֿפ ןכירקוצסױרַא ךעלגעמ זיא סע זא ,ףױרַא טינ ןעניז ןֿפױא וליֿפַא

 ןעמ ןָאק לזמ ןגעק ןוא ,טָאג ןוֿפ טרעשַאב ןיוש זיא ױזַא .תורצ יד

 | ...ןכַאמ טשינרָאג

 סָאװ ,טסואוועג טינ ןבָאה טייצ רענעי ןוֿפ רעטעברַא עשידיא יד

 -םיח עטלא ןעוועג ןענייז םייה רעטלַא רעד ןיא .טײטַאב עיצַאזינַאגרָא

 "הרבח ַא ןייז וצ טֿפַאשניױאוועג א ןוא תורבח ענעפקאועגסיױא שירָאט

 ךיוא טייצ עטשרע יד סָאד זיא דמערֿפ רעטלַאק רעד ןיא ָאד .ןַאמ

 וצ ןעוועג טניואוועג טינ ןענייז רעטעברַא עשידיא יד .ןעוועג קינייװ

 זָאנ א ןיא לָאמַא רעסיוא ,רעכיב עכעלטלעוו זיא טינ עכלעוו ןענעייל

 יז ,ןענהגאד טנָאקעג ןבָאה יז .ןַאמָאר ןדנסיירצרַאה א סרמש עניוו

 סעּפע ןרעהסיוא טגָאקעג טינ ןבָאה ייז ,ןטכַארט טנָאקעג טינ ןבָאה

 סָאװ ,דיגמ רעד טנשרד סע סָאװ סָאד יו ,שרעדנַא זיא סָאװ ,סנױזַא

 ארומ יד ,טָאבעג ןייז רַאֿפ ןוא טָאג רַאֿפ ארומ יד .ןחדב רעד טגָאז סע

 יעג ןבָאה לּפענק םענעשעמ ןדעי רַאֿפ ןוא ריבג ןרַאֿפ ץרא-ךרד ןוא

 רעטעברַא עשידיא יד טמַאצעגּפָא טָאה סָאװ ,טנַאװ ענרעזייא ןַא ןֿפַאש

 יעג טָאה'מ זַא ןוא .טירש סעיינ ןדעי ןוֿפ ,קנַאדעג םעיינ ןדעי ןוֿפ

 -עג ןעמ טָאה ,רעֿפמעק רַאֿפ ןכַאמ ,ןריזינַאגרָא טנעמעלע אזַא טֿפרַאד

 טימ ןָאט טנָאקעג טינ סע טָאה'מ .טנַאװ ענרעזייא יד ןכערבעצ טזומ

 ןטעברַא ,תוחוּכ עלַא טימ ןטעברַא טזומעג טָאה'מ .םעקשטנעה ענעדייז

 ךיז טזומעג טָאה'מ ןוא .סנזייא-ךערב טימ ,קעה טימ -- טעּפמיא טימ

 -רעטעברַא רעקידטלַאמעד רעד רעכלעוו וצ ,ךַארּפש רעד וצ ןסַאּפוצ

 / םעד ןענעגרהרעד דיגמ ןוֿפ ןושל ןטימ .טניואוועג ןעוועג זיא םלוע

 -ײרַא ןחדב ןוֿפ ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו יד טימ .דיגמ ןוֿפ טלַאהניא

 ילעוו רַאֿפ ,ןעקנַאדעג עכלעזַא םלוע ןטיירב ןוֿפ תוחומ יד ןיא ןּפַאלק

 טַאהעג ארומ ןבָאה רערעהוצ עטלַא ענייז ןוא ןיילַא ןחדב רעד עכ

 ײגַא עטשרע יד ןוֿפ ךַארּפש יד ךיז טרעלקרעד טימרעד .תומ תמיא
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 ןדער רעייז ןוֿפ ןֿפוא רעצנַאג רעד -ךיז טרעלקרעד טימרעד ,ןרָאטַאט
 .ןביירש ןוא

 ,קיירטש ַא ןריזינַאגרָא וצ ךַאז עטכייל ןייק טינ זיא טנייה ךָאנ
 רעווש רעיוהעגמוא יו ,ןלעטשרַאֿפ ךיז ריא טנָאק .ןײארַאֿפ ַא ןֿפַאש וצ
 טימ ןָאט וצ טאהעג טָאה'מ ןעוו ,קירוצ רָאי 40 טימ ןעוועג זיא סָאד
 רענייא ןעוועג זיא םיובנעגיײֿפ ? םערעווןשטנעמ טימ ,ביוטש-ןשטנעמ
 ןרושָארב ענייז .ןזייא-ךערב ןוא קאה ןטימ רעטעברַא עטסעב יד ןוֿפ
 ןדעדג רעד, ,"? םזילַאיצָאס םוצ דיא ַא טמוק יו ,, ,"הלואג יד,
 ןבָאה סָאװ קעה ןעוועג ןענייז "השמ תרוּמ ןוא םזילַאיצָאס , ,"ןוּתחּתה
 -ץגּפָא טָאה עכלעוו ,טנַאװ עשיגָאלָאכיסּפ עכעלרעניא יד ןכָארבעג
 ןייק טינ ייז ןיא טכוז .ןבעל םעיינ םענוֿפ ןסַאמ עשידיא יד טלייט
 ןענייז ייז --- עירָאטסיה רַאֿפ שוח ןשימעדַאקא ןייק ,טייקוויטקעיבָא

 -ַאב רעד רַאֿפ געװ ַא טקינײרעגּפָא ןבָאה ייז .המחלמ ןוֿפ רעוועג
 ןוא .ךעלגעמ ןעוועג טינ טנייה ר ימ ןטלָאװ ,ייז טינ ןעוו' ; גנוגעוו
 יז סָאוװ ,רַאֿפרעד ןטּפשמ וצ ייז הלווע עטסערג יד ןעוועג טלָאװ סע
 ןדער סע יו ,ױזַא טדערעג טינ ןוא ןָאטעג טינ טייצ רעייז ןיא ןבָאה
 עקיטסניג עיינ ןֿפַאשַאב ןבָאה ייז עכלעוו רַאֿפ ,רימ טנייה ןעוט ןוא
 .ערעֿפסַאמטַא עקיטסניג עיינ ַא ,ןטייקכעלגעמ

 עלַאנָאיצַאנ עיינ ערעזדנוא דמערֿפ ןעוועג ןענייז ןעמיובנעגיײֿפ
 -שידיא ןעוועג רעטעברא עשידיא יד ןענייז םיא רַאֿפ .ןעגנובערטש
 .שידיא ןכערּפש וצ ןרעהֿפױא רעכיג סָאװ ןֿפרַאד עכלעוו ,עדנכערּפש
 ץעשיטסילַאיצַאס עטשרע ןייז טָאה רע ז8א ,ןעקנעדעג ךָאד .ןעמ זומ
 ןיא לָאמנייק ךיז טָאה רע ןוא .ס .ּפ .ּפ יד ןוֿפ ןעמוקַאב גנוגערנַא
 ןעמ ףרַאד .ןעײרֿפַאב טנָאקעג טינ גנוגערנָא רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןצנַאג
 ױזַא טקוקעג ןבָאה רוד ןייז ןוֿפ ןטסילַאיצָאס ץעלַא זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ
 ּפעק יד רעביא ךיוה ןבױהֿפױא ךיז ןענָאק ןזיר עקיטסייג רָאנ .רע יו
 םיובנעגייֿפ זַא ,ןעקנעדעג ךיוא זומ'מ ןוא .רוד רעייז ןיא עטסעב יד ןוֿפ
 םעד רעיײֿפ ןשיטסילאעדיא ןייז רָאג ,תוחוּכ ץנייז רָאג ןבעגעגּפָא טָאה
 ןוא .רעטעברא עשידיא יד ןוֿפ גנורעלקֿפױא .רעד ,טרָאװ ןשידיא
 רעזדנוא טלָאװ ,םירבח ענייז ןוא םיױבנעגיײֿפ טינ ןעוו --- לָאמַא רעדיוו
 ; ךעלגעמ ןעוועג טינ רוטלוק רעשידיא רעד ןוֿפ דלעֿפ ןֿפיױא טעברַא עיינ
 ערעזדנוא וליֿפַא ןוא .ןמעברא וצ ןעמעוו רַאֿפ טאהעג טינ ןטלָאװ רימ
 -תיב רעד ןוֿפ טינ ןעמַאטש ןעגנובערטש ןוא ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ
 ןָא .גנוגנעוואב רעלַאקידַאר רעיינ רעד ןוֿפ רָאנ ,טייקשידיא-שרדמה
 ןוא ,"דנוב, רעד טינ רעבָא ,יחרזמ רעד ךעלגעמ ןעוועג טלָאװ ריא
 .ןויצילעוּפ יד וליֿפַא ביוא טינ סייוו ךיא

 -יברַאֿפ רעטסערג רעד טימ ןבעל ןצנַאג ןייז טָאה םיובנעגיײֿפ .ב
 טנַאקעג טינ ריא טָאה רע .עיגילער עשידיא יד טֿפמעקַאב גנורעט
 רעקידעבעל א ןעוועג םיא רַאֿפ זיא וניבר השמ .שירָאטסיח ןעמענ
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 עשידיא סָאד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעמ זומ ,ןײטשרַאֿפ סָאד ןעמ ליוו .אנוש
 טינ ,ןדיא עיינ יד טרַאה יו ,רעטיב יו ןוא ,טייצ רענעי ןוֿפ ןליופ
 טרָאד ןענייז ,םיליּכשמ עכעלנייוועג וליֿפא רָאנ ,ןטסילַאיצָאס דָארג
 בילטָאג עסָאנעג .םייבר יד טימ םידיסח יד ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפרַאֿפ
 טקיניײּפעג ןבָאה עשרַאװ ןוֿפ םידיסח יד יו ,טלייצרעד רימ טָאה
 ןענרעל וצ טגעוורעד ךיז טָאה רע סָאװ ,רטֿפרעד םיױבנעגיײֿפ ןגנוי םעד
 רעטכעוו יד סָאװ ,תושיגנ יד טָא ןוֿפ ןורּכז רעד ןוא .ך"נּת לביטש ןיא
 -נעגייֿפ ןיא ףיט ןבילבעג זיא ,ןָאטעגנָא םיא ןבָאה עיגילער רעד ןוֿפ
 .גנַאל ןבעל ַא המשנ סמיוב

 -עג ןסיוא םיובנעגיײֿפ זיא עדנַאגַאּפָארּפ רעזעיגילער-יטנַא ןייז טימ
 ןלעטש ןוא ןיבר ןטימ בר םעד ןֿפרַאװּפָארַא ,טָאג ןֿפרַאוװּפָארַא : ןעג
 עלא טימ ןַאטעג סע טָאה רע ןוא .ןשטנעמ םעד טרָא רעייז ףיוא
 .קיאעֿפ ןעוועג זיא רע ןכלעוו ףיוא ,רעיײֿפ ןצנַאג םעד טימ ,ןעלטימ

 ךיור ןוא שַא טכַאמעג טָאה רע .טכערעגמוא ןעוועג טֿפָא זיא רע
 לָאמַא זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ וליֿפַא ,טייקשידיא רעטלַא רעצנַאג רעד ןוֿפ
 ןעקנוֿפ ךיז ןיא ךיוא טנייה ךָאנ טָאה סָאװ ,םעד ןוֿפ וליֿפַא ,טוג ןעוועג
 : ןטייז עדייב ןוֿפ וצרעד טניואוועג ןיוש ןענייז רימ רעבָא .ןבעל ןוֿפ
 סָאװ ,ץלא ןוֿפ ךיור ןוא שֵא ןכַאמ םיסרוקיּפַא ענעֿפורעג ױזַא יד
 -ָאלָאּפַא יד ; םירֿפס עטלא עקירעביא יד ןיא ןוא דומלּת ןיא טייטש
 ,בר ַא ןוֿפ תוא רעדעי ,טלא-שידיא זיא סָאװ ,ץלַא ןקידיײטרַאֿפ ןטעג
 טרעלקרעד טרעוו הרוּת רעד ןוֿפ ךָאנ טדער רעוװ ןוא אנּת ַא ןוֿפ
 ךיז ןבָאה רעקנעד ענרעדָאמ יד סָאװ וצ ,ץלַא .תמא ןקיבייא ןַא רַאֿפ
 זיא ץלַא ףיוא ...עטלַא ערעזדנוא טסואוועג ךָאנ ןבָאה ,טכַארטרעד
 . .. םירֿפס ערעייז ןיא זמר א ןַארַאֿפ

 עיינ יד ןוֿפ םזיטַאנַאֿפ םעד טימ םזיטַאנַאֿפ רעשיסרוקיּפא רעד

 ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא סױרַא ןֿפור רעקיטעגָאלָאּפַא
 םערָאװ .ןטשרע ןרַאֿפ רעכעלדעש זיא םזיטַאנַאֿפ רעטצעל רעד זַא
 ,ןברָאטשעג ןיוש ןענייז ,יַאכַאר ןטימ ,יבר ןטימ ,בר רעד זַא ,טינ טניימ
 -ניווצ וצ חוּכ םעד טינ טנייה ןבָאה ייז .קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ןוא ןבָארגַאב
 יד ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ רעד ףיוא ךָאנ ןקירד ייז רעבָא ,לָאמ8 יוװ ,ןעג
 .ןטנעגילעטניא ךיז ןֿפור סָאװ ,עכלעזא ךס 8 ןוֿפ וליֿפַא ןוא ןסָאמ
 רעבָא .טנייה יוו רעכעלרעֿפעג ךס 8 ןעוועג שדוק-ילּכ יד ןענייז לָאמַא
 טכַאמ רעייז ןיוש זיא סמיובנעגיײֿפ יד קנַאד א ןעוו ,טנייה וליֿפַא
 ןוא ,ךעלדעש גונעג ךיוא ךָאנ יז ןענייז ,ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ קרַאטש
 -רַאֿפ ,שירָאטסיהײטנַא זיא יז סָאװ ,םעד רעסיוא קיטעגָאלַאּפא עדעי
 .תוחומ עיינ יד ףיוא שדוק-ילּכ עטלַא יד ןוֿפ םולֿפניײא םעד יז טרעסערג
 -לץוו ,טייצ ןייז רַאֿפ טעברא עקיטיונ עקיטכיוו ןָאטעג טָאה םױבנעגײֿפ
 רַאֿפ טעברַא סע רעוו, .טייצ רעזדנוא וצ המדקה יד ןעוועג זיא עכ
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 ."תורוד עלַא רַאֿפ טעברא רענעי -- טגָאזעג עטעג טָאה -- רוד ןייז
 בוט-םוי ַא רעבירעד זיא םואעליבוי רעקירָאי קיצעביז סמױבנעגײֿפ
 .רע יו שרעדנא ןעקנעד עכלעוו ,יד רַאֿפ וליֿפַא ,ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ
 ןיא תויתוא עטיור טימ ןרעוו ןבירשרַאֿפ טעװ ןעמָאנ סמױבנעגײֿפ
 רעד ןיא ,גנוגעווַאב רעלַאקידַאר רעשידיא רעד ןוֿפ עטכישעג רעד
 .ןדיא ייב םזילַאיצָאס ןוֿפ עטכישעג
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 ןַאמרעדוז ןַאמרעה

 ןטמרעה רעלעטשטֿפירש רעשטייד רעטסואווַאב רעד ןברָאטשעג
 ןענייז סעמשרד ענייז :ןעמָאניטלעוו א טימ שטנעמ א ,ןטמרעדוז
 .רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא ןוֿפ ןרעטַאעט יד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענייז ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז
 ךיז טָאה ןאמרעדוז ןעוו ,טייצ 8 ןעוועג זיא סע ןוא ,ןכַארּפש ךס ַא
 .רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריײא רעד ןוֿפ ּפעק יד ןשיווצ טנכערעג

 ,1857 רעבמעטּפעס ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמרעדוז ןַאמרעה
 ןוא טעבראעג רע טָאה ןוֿפרעד ,רָאי 71 רעכעה טבעלעג טָאה רע
 : ןַאמָאר רעסיורג רעטצעל ןייז .רַאי 48 רעכעה שירַארעטיל ןֿפַאשעג
 טימ ןצנַאג ןיא ,1926 ןיא סױרַא זיא "רָאסעֿפָארּפ רענעגושמ רעד,
 רעדנעב 6 :רעדנעב 12 ןעמענרַאֿפ קרעוו עטלמַאזעג ענייז .קירוצ רָאי 2
 ןבָאה קרעוו ענייז .ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר רעדנעב 6 ןוא סעמַארד
 לָאמ ןטשרע םוצ) "עגרָאז ױרֿפ, ןַאמָאר ןייז .טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ךיז
 טרעדנוה יירד ןיא טֿפױקרַאֿפ טציא זיב ךיז טָאה (1887 ןיא סױרַא
 טרעשַאב זיא סָאװ ,קילג ַא טזײװַאב ץלַא סָאד .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט
 רעכעב ןלוֿפ סנַאמרעדוז ןיא רעבָא .עטלייוורעדסיוא ,ענעטלעז רָאנ
 ,שטנעמ רעד טָא ןוא ;לַאג ןוא טֿפיג ךס 8 ןעוועג ןייוו רעסיוא זיא
 גונעג טאהעג טָאה ,ךעלקילג ןייז טֿפרַאדעג ,ךיז טכוד ,טָאה סָאװ
 ןליֿפַא ןוא ןדירֿפוצמוא ןבעל ןייז ןוֿפ לייט ןטסערג םעד ןייז וצ דנורג
 .טרעטיברַאֿפ

 רעלוּפַאּפ קראטש ןעוועג ןענייז ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז
 .ןטלַאהעג קינייו ייז ןוֿפ טָאה קיטירק יד רעבָא ,רענעייל יד ייב
 סעמַארד ענייז .ךיוה טינ טצאשעג ייז ןבָאה רעביירש ןגעלָאק יד ןוא
 -רעדוז ףיוא ןעוו ,טייצ א ןעוועג .םשור ַא ןכַאמ ןרָאי עטשרע יד ןגעלֿפ
 עמארד ןייז .שינעעשעג א ףיוא יו טרַאװעג ןעמ טָאה עמַארד ַא סנַאמ
 ,גנורעטסייגַאב ןוֿפ םערוטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה (1889) "ערהע,
 ,םיטש עקיצנייא ןייק ןעוועג טינ ; רעקיטירק יד ייב ןוא םלוע םייב
 8 רַאֿפ ןעמונעגנָא ריא טָאה'מ .ןסײררעטנורַא ,ןעלדַאט ריא לָאז סָאװ
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 רעצרוק ַא ןיא רעכָא .עמַארד ןוֿפ טלעוו רעד ןיא עיצולַאװער עצנַאג
 זיא טײקטלַאק יד ןוא .ןרָאװעג טלאק ריא וצ ןעמ זיא םורַא טייצ
 .גנורעטסײגַאב עקידרעירֿפ יד יוװ ,ןבירטרעביא רעקינייוו טינ ןעוועג
 קרַאטש ױזַא טשרָאקָא "ערהע, יד ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק עבלעז יד
 -כָאנ .טנַאה רעד טיט ןכַאמקעװֿא ןעמונעג טציא ריא ןבָאה ,טביולעג
 טָאה עמַארד יד סָאװרַאֿפ ,תוביס יד ןכוז ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ,רעמ
 זיא סע ןעוו רַאג טָאה ךַאז עכַאװש אזַא סָאװרַאֿפ ,טרַאנעגּפָא יז
 ןעוועג זיא ױוַא ןוא .קורדנייא ןקרַאטש ַא ייז ףיוא ןכַאמ טנַאקעג
 -קינָאה רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,סעמַארד סנַאמרעדוז עלַא טימ טעמּכ

 .גלָאֿפרעד ןסיורג ַא טָאהעג טַאנַאמ

 טקורעגּפָארא ןאמרעדוז ךיז טָאה רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד
 רעבָא ,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ טינ זיא רע .ןָאנבױא ןשירארעטיל םעד ןוֿפ

 טָאה ןעגנוֿפַאש ענייז ףיוא .ןעזנָא ןקילָאמַא ןייז ןרָאלרַאֿפ טָאה רע

 יד ןוֿפ ןליוו רעזייב ?סָאד זיא סָאװ .ןטרַאװ וצ טרעהעגֿפױא ןעמ

 לסיב ַא ? רעביירש םירבח ןוֿפ ײרעניגרַאֿפ-טינ ןוא האנק ? רעקיטירק

 הביס יד זיא ץלַא יו רעמ .ןײלַא סָאד טינ רעדייל רעבָא ,ךיוא סָאד
 יד .טנַאלַאט ןייז ןוֿפ עבמ רעד ןיא ,אֿפוג ןענַאמרעדוז ןיא ןגעלעג
 ךיג ױזַא רעירֿפ םיא ןבָאה עכלעוו ,טנַאלַאט ןייז ןוֿפ ןכירטש עקיבלעז
 -טימ טזומעג לסיבַא רעטעּפש ןבָאה ,ןבױהעגֿפױא ךיוה ױזַא ןוא
 ױזַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,סָאד אקוד .לַאֿפּפָארַא ןייז ןעגנערב
 : ןיבמ םעד םיא וצ טלַאק טכַאמעג טָאה ,םלוע ןטיירב םייב רעלוּפָאּפ

 טכַארבעג טָאה ,ןדנוצעגנָא לָאמַא טימ טָאה סָאװ ,אֿפוג סָאד ןוא

 .ןרעוװו טליקענּפָא ךיג לָאז םלוע רעטמיירב רעד וליֿפַא זַא ,וצרעד
 .סעמארד סנַאמרעדוז ןוֿפ תונורסח יד ןוא תולעמ יד רימ ןעמענ

 ףיוא טָאה ןעסביא .עניב רעד ןוֿפ רעטסיימ רעסיורג ַא זיא ןאמרעדוז
 ענייז ;לקיטש א רָאנ רעבָא ,גנוקריוו לקיטש א טאהעג ךיוא םיא
 םיטרּפ ךס ַא ןיא ייז טָאה רע ןוא ,ןזױצנַארֿפ יד ןעוועג ןענייז רערעל

 ענייז ןוֿפ ןצרַאה ןיא טינ ךיז טלבירג ןַאמרעדוז .ןגיטשעגרעבירַא

 םיא טייג המשנ רעייז ,ןליֿפעג ערעייז טינ טרעדילגעצ רע ,ןדלעה
 יד יו ,רעקיטכיוו םיא רַאֿפ זיא גנוריסַאּפ יד .ןָא קרַאטש טינ ללכב

 ייז טימ סָאװ ,סָאד ןוא ןשטנעמ ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ;גנורעדליש

 .אֿפוג ןשטנעמ יד ןוֿפ טלַאטשעג סָאד יו רעקיטכיוו ,ןעשעג זיא
 -ַאּפש טימ ,גנוגעווַאב טימ ,גנולדנַאה טימ לוֿפ זיא עמַארד ַא ענייז
 ץנַאג ךיז רַאֿפ ןיילַא ןענייז סָאװ ,סענעצס ןייק םיא ייב ָאטינ ,גנונ
 .עצנַאג סָאד ןעיצעצ ,רעמַאזגנַאל ןכַאמ ייז רעבָא ,קיטכיוו ןוא ןייש
 רעד רַאֿפ ,עמשרד רעד ןוֿפ גנַאג ןרַאֿפ קיטינ זיא ענעצס עדעי
 טזָאל ,עמַארד א סנַאמרעדוז ןיא .גנולדנַאה רעד ןוֿפ גנולקיווטנא
 רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירָאטפיה רעד ,הביבפ יד ןליֿפ קינייוו ךיז

 -עג יד ,טנעמָאמ רעד ןבעגעג טלוב ןוא קרַאטש זיא רַאֿפרעד .םורַא

439 



 ,רָאלק זיא ןילַא עטכישעג יד ןוא .גנולקיוטנַא ריא ןוא שינעעש
 ,טרעטנָאלּפרַאֿפ טינ ,ךֿאֿפניײא ןענייז ןעגנואיצַאב ןוא סעיצאוטיס יד
 ,גנומיטש קינייוו ךייא םיג רע .טנַאפערעטניא קידריווקרעט רעבָא
 -רעּפ-םיטניא סָאד ָאטינ .ןגױצעגנָא טנַאּפשעג ךייא טלַאה רע רעבָא
 .ללבכב ןשטנעמ םייב עקידריווקרעמ סָאד ןַארַאֿפ :עכעלנעז

 םיואכרוד ליוו ךיא .ןײטשרַאֿפ טכעלש טינ ךיס רענעייל רעד לָאז
 ןייק ,ןטלַאטשעג ןייק ָאטינ רָאג ןענייז ןענַאמרעדוז ייב זַא ,ןגָאז טינ
 טייטש ייז ףיוא טינ רעבָא ,ןארַאֿפ ןענייז ייז .ןעגנורעדליש-רעטקַארַאכ
 יד ,גנוקריוו יד ,גנוגעװַאב יד קידנעטש זיא ליצ רעד .ּפָארט רעד
 עטכישעג יד טָא רעביא טבעל סָאװ ,שטנעמ רעד טינ ;עטכישעג
 יו רָאנ טריטסיזקע שטנעמ רעד ; המשנ ןייז ןוֿפ ןשינעפיט יד ןיא
 ןרעוו ןענאמרעדוז ייב .ךיז רַאֿפ ןיילַא טינ ,גנולדנַאה רעד ןיא רוגיֿפ א
 ןוא ןדער ייז סָאװ םעד ךרוד טינ טריזירעטקַארַאכ ןענױשרַאּפ יד
 עג ןוא רעטרעוו ךרוד טינ ,ןעוט ייז סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ,ןטכַארט
 .ןעגנוגעוואב ןוא ןטסעשז ךרוד רָאנ ,ןעקנַאד

 םיא ייב ןענייז רעטרעוו יד .ךַארּפש סנַאמרעדוז ףיוא טקריוו סָאד
 ,סָאד רָאנ ייז ןגָאז טֿפָא .קידנרעק ןוא קיטֿפַאז גונעג טינ רעבָא ,רָאלק
 -ץג א) גָאלאיד רעד .גנַאלקכָאנ ןרעֿפיט ןייק טינ ןבָאה ,ןגָאז ייז סָאװ
 ןייק ָאטינ .טעּפמיא טימ לוֿפ ,שיגרענע זיא (ייווצ ןשיוװצ ךערּפש
 -רעוו ןייק ָאטינ ;ערעֿפסָאמטַא ןֿפַאש וצ קיטיונ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו
 זיא טרָאוװ סעדעי ; גנומיטש ןֿפורסױרַא ןֿפרַאד סָאװ ,ןעקנואוו-רעט
 טייג גנולדנַאה יד סָאװרַאֿפ ,ןדנירגַאב וצ ,גנולדנַאה רעד וצ קיטיונ
 ןסירעגרעביא טֿפָא ןרעוו רעטרעוו עֿפיט-טינ יד .שרעדנַא טינ ןוא ױזַא
 יד ץלַא ןכַאמ וצ רעקידעבעל ידּכ ,קיטיונ זיא רעכלעוו ,ץיוו א ןוֿפ
 .גנולדנאה עקיבלעז

 ןענעייל ןיא .קיטש-רעטַאעט עתמא ןענייז סעמַארד סנַאמרעדוז
 ריא סָאװ ,קורדנייא םעד ןוֿפ טינ קלח-טנעצ ןייק ךייא ףיוא ייז ןכַאמ
 ןקיטיונ סעמארד סנַאמרעדוז .עניב רעד ןוֿפ ייז טעז ריא ןעוו ,טמוקַאב
 רעטלוב ןזייוו ןענַאק ךייא לָאז סָאװ ,רָאיטקַא ןטוג א ןיא קרַאטש ךיז
 ןַא ןיא ,טקיסעלכַאנרַאֿפ טָאה ןיילַא ןאמרעדוז ןכלעוו ,ןשטנעמ םעד

 סָאװ ,סָאד עלָאר רעד ןוֿפ ןעגנערבסיורַא ןענָאק לָאז סָאװ ,רָאיטקַא
 ןענייז רעבירעד .טגעלעגניירא קינעוווצ ריא ןיא טָאה רעביירש רעד
 ,רָאיטקא ןַא רַאֿפ לאירעטַאמ רעטנכייצעגסיוא ןַא סעמַארד סנַאמרעדוז
 טינ טכוז סָאװ ,רעסישזער םעד רַאֿפ ; עלָאר ַא ךיז רַאֿפ טכוז סָאװ
 ; ןליּפשנעמַאזוצ סָאד ,לבמַאסנַא םעד יו ,רָאיטקא םענלצנייא םעד ױזַא
 ןענייז רעסישזער אזַא רַאֿפ -- רָאכ םעד יו ,טסילָאס םעד ױזַא טינ
 ,גנמיטש טלעֿפ סע .לאירעטַאמ רעכַאװש א ןעמארד סנַאמרעדוז
 .רקיע רעד סָאד ךָאד זיא לכמַאסנַא םעד ייב ןוא ,ערעֿפסָאמטַא טלעֿפ
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 .ןטסָאמעגנָא יו סעטַארד עכלעזא ןענייז םלוע ןטיירב םעד רַאֿפ

 -ַאב םיוק עכלעזַא ןּפַאטנָא טינ ףרַאד'מ ,ןעלבירג טינ ךיז ףרַאד'מ
 ,רָאלק זיא ץלַא .ןפַאטנָא רעווש ךיז ןזָאל סָאװ ,ןכַאז ערַאבקרעמ
 -ץג טלַאה ,טּפַאכרַאֿפ סע ןוא ;טגעלעגניירא ליומ ןיא ןוא טייקעצ
 ץֿפיט סעּפע טכוז סָאװ ,ןשטנעמ ַא ? רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ .טנַאּפש
 -וצ טלַאה יז .ןרעטַאמרַאֿפ רָאנ עמַארד ַאזַא טעװ ,סעכעלרעניא ,סער
 ,קישארדוצ ,ליֿפ-וצ ןענייז ןשינעעשעג יד ,ךאלֿפרעבױא רעד ףיוא גנַאל
 םעוו רעמָאט .ןעננובעלרעביא עמיטניא רַאֿפ טייצ ןייק טינ ןביג ייז
 טעוו ,קרעװרעײֿפ סעד ןוֿפ ןרעוו טּפַאכרַאֿפ עלייוו 8 ףיוא רענייא אזא
 ןמז לֹּכ ,םלוע רעטיירב רעד וליֿפַא ןוא .ןרעטכינסיוא דלַאב ךיז רע
 טּפַאכרַאֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא עצנַאג ןייז זיא ,רעטַאעט ןיא טציז רע
 טייצ ַא ךָאנ רשֿפא טעוװ רע .גנולדנַאה רעטנַאסערעטניא רעד ןוֿפ
 ןטנַאּפשעג ַא טכַארברַאֿפ טָאה רע זַא ,ןעקנעדעג האנה טימ רעטעּפש
 ,םעד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ךיז ןוואורּפ טעוו רע זַא רעבָא .טנוװָא
 .ןביילברעביא קינייוװ םיא ייב טעוװ ,טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ
 עלייוו א ףיוא טשאררעביא טָאה סָאװ ,קרעװרעיײֿפ א ןעוועג זיא סע
 .ןרָאװעג ןשָאלרַאֿפ דלַאב זיא ןוא

 ,עזעט 8 ,קנאדעג 8 ןענטרַאֿפ זיא עמארד סנַאטרעדוז רעדעי ןיא
 ליוו רע ןוא גַאגַאדעּפ 8 זיא ןאמרעדוז .ןעגנערבסיורַא ליוו רע עכלעוו
 רעקיטילָאּפ לקיטש 8 זיא רע ;ןענרעל סעּפע םלוע םעד קידנעטש
 זיא ,ןעגנערבסיורא ליוו רע סָאװ ,קנַאדעג רעד רעבָא .ןקריוו ליוו ןוא
 טלָאמעג ןָאק סע .םענרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ טינ ,ךייר טינ קידנעטש טץעמּכ
 לָאז ,םענרַאֿפ ןיא ןיילק ןייז וצ סיוא טעז רעכלעוו ,קנאדעג א זַא ,ןייז
 ןעז ,רעסַאװ ןּפָארט 8 ןיא יוװ ,םיא ןיא טלָאז ריא זַא ,ףיט ױזַא ןייז
 ןוא ןעזרעד לָשמֿא ןעמ ןָאק לרעטצנעֿפ ןיילק א ןוֿפ .עצנַאג ןטלעוו
 ןענאמרעדוז ייב .ןרעטש ענייז טימ למיה ןצנַאג םעד ערעדנַא ןזייוו
 ןיא ,טייצ יד ןוא .טּפעשעגנָא ףיט טינ טָאה ןיײלַא רֶע .ױזַא טינ זיא
 ןכלעוו וצ ,רעגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןוא ,ןסקָאװעג זיא רע רעכלעוו
 זיא ןאמרעדוז .דלוש ןיא קלח רעייז ךיוא ןבָאה ,טרעהעג טָאה רע
 ימיא רעשטייד רעד ןיא טַארקָאמעד ַא טעמּכ ,לארעביל א ןעוועג
 ןענייז ןרעגַאל ייווצ .ןטייווצ םעד םלעהליוו ןוא ןקרַאמסיב ןוֿפ עירעּפ
 -ַאמעד-לַאיצָאס יד :ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא ןענַאטשעג טלָאמעד
 -ניילק סָאד .םזילַאירעּפמיא רעשיטסילַאטיּפַאק-שיצירּפ רעד ןוא ןטַארק
 ןעגנאגעג ןענייז רעטעברא ענענַאטשעגּפָא לייט ַא ןוא םוטרעגריב
 שיטַארקָאמעד לסיבא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטנעצ ןשילױטַאק ןטימ
 -ץביל יד ןציטש טנָאקעג ךיז ןבָאה ןעמעוו ףיוא .לַאקירעלק ךס ַא ןוא
 ןעמלעהליוו ןֿפרַאװאוצּפָארַא חוּכ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז ? ןלַאר
 .ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד רַאֿפ טַאהעג ארומ טיוט ןרַאֿפ יו ןבָאה ןוא
 ,וצרעד טכארבעג טָאה ןטארקָאמעד-לַאיצָאס יד רַאֿפ קערש רעד טָא
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 -ליוו טימ ןסיירוצנייא קרַאטש וצ ןבָאה ארומ ןלָאז ןלַארעביל יד זַא |
 -ער רעד רַאֿפ ןוֿפ דנַאלשטייד ןיא ןעוועג ךָאד זיא סָאד ןוא .ןעמלעה
 ןוֿפ ןרעוו טגָאזעגּפָא ןוא טמיטשאכ ןגעלֿפ ןעגנוריגער ואוו ,עיצולַאװ
 רעביא טָאה (טנעמַאלרַאּפ) גַאטסכייר ןוֿפ טייהרעמ יד ; רעזייק םעד
 דנַאל ןוֿפ םיטַאבעלַאב עשיטילָאּפ יד .טאהעג טינ העד םוש ןייק םעד
 .(סעקינווָאנישט) ןטַארקַארויב ןוא (םיצירּפ) סרעקנוי יד ןעוועג ןענייז
 יז .ןטייקכעלגעמ עשיטילָאּפ קיניײװ רָאג טַאהעג ןבָאה ןלארעביל יד
 .םערָא-טולב ןוא ךַאוװש ןעוועג ןענייז

 ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןלארעביל עשטייד יד ןעוו ,טייצ 8 ןעוועג
 ַא ןגעו טמולחעג ןבָאה ,1848 ןוֿפ עיצולַאװער רעד ןוֿפ סוחי רעייז
 יז רעכָא .דנַאלשטייד רעשיטַארקַאמעד ןוא רעטקינײארַאֿפ רעסיורג
 ןייק טַאהעג טינ ,ןסַאמ ןייק טאהעג טינ ךיז רעטניה לָאמנייק ןבָאה
 -שטייד טקינײארַאֿפ .רָאװ ַא ןיא םולח רעייז ןעלדנַאװרַאֿפ וצ חוּכ
 יילימ ןוֿפ חוּכ ןטימ קרַאמסיב רעלצנַאק רענרעזייא רעד טָאה דנַאל
 -ילימ-שיאייצילָאּפ ,עשיטָאּפסעד בלַאה ַא ןֿפַאשעג טָאה רע ןוא ,רעט
 טּפעוװעגסױא ןענייז ןלארעביל יד ןוֿפ לייט א .עירעּפמיא עשירעט
 טכַאמעג םולש בלַאה ףיוא רעדָא ןצנַאג ןיא ןבָאה ייז ןוא .ןרָאװעג
 ןיא ןביולג םעד ןרָאלרַאֿפ ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד .ןקרַאמסיב טימ
 רעטנכייצעגסיוא ןייז ןיא .רעצכערק עשיטָאק ןרָאװעג ןענייז ,ךיז
 -רעדוז טכַאל ,"סעטַארקַאס לעזעג-םערוטש רעד , ,עמארד רעשיריטאס
 קיטומטוג ןוא רעטיב םסיוא טכַאל ,ײטרַאּפ ענעגייא ןייז סיוא ןַאמ
 ןוא .ןיילַא ךיז ןוֿפ טכַאל'מ יוװ ,ןטנעָאנ ַא םיוא טכַאל'מ יוװ ,ןעמאזוצ
 .ןײלַא ךיז ןוֿפ רעטכעלעג 8 ןעוועג ןתמא רעד ןיא זיא סָאד

 -עצ טָאה עיצולָאװער יד יו םעדכָאנ ,רָאי ןעצ עטצעל יד רַאֿפ
 יד טָאה ,קילבוּפער עשטייד יד ןֿפַאשעג ןוא ןָארט סמלעהליוו ןכָארב
 -כעלגעמ רעמ ךיז רַאֿפ ןענוֿפעג עיטַארקָאמעד עכעלרעגריב עשטייד
 עיטַארקָאמעד רעכעלרעגריב רעד טמוק טנייה וליֿפַא רעבָא .ןטייק
 ןוֿפ ןרעגַאל עקראטש ייווצ ןשיווצ ןייטש וצ סיוא דנַאלשטייד ןיא
 סיֿפ ענעגייא עריא ףיוא ;ןיהַא ןוא רעהא ןעלקאו ךיז ןוא םטכער
 ,טינ גנונעֿפָאה ןייק טָאה יז ןוא ,ןייטש טינ ךיוא טנייה ךָאנ יז ןַאק
 רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא רעבָא .ןענַאק זיא טינ ןעוו סָאד טעוו יז זַא
 ןסַאּפנײרֿא ןענָאק ךיז לָאז רע ,טלַא וצ ןעוועג ןאמרעדוז ןיוש זיא
 ,ןַאמָאר ןסיורג ןטצעל ןייז רַאֿפ .עגַאל רעטלקיװרַאֿפ רעיינ רעד ןיא
 ןוֿפ טינ עמעט ַא ןעמונעג רע טָאה ,"רָאסעֿפַארּפ רענעגושמ רעד,
 -קרַאמסיב רעקילָאמַא רעד ןוֿפ רָאנ ,טייצ רעיינ רעקיטנייה רעד
 .טייצ ןייז טינ ןעוועג זיא טייצ עיינ יד .עכַאּפע

 ןייק טינ ןעוועג סעמארד ענייז ןוֿפ ןעקנַאדעג יד ןענייז רעבירעד
 ןענייז ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןוא .טרעוו ןדנרעיוד ןוֿפ טינ ,עֿפיט
 רעד טימ רָאנ ,רעֿפמעק 8 ןוֿפ טנעמארעּפמעט ןסייה םעד טימ טינ ייז
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 רעטיירב רעד .רערעל א ,גָאגַאדעּפ 8 ןוֿפ טייקיאור רעשיטַאמעטסיס
 -רעדוז טָאה סָאד .ןעמונעגרעביא ךיג ,ןֿפירגַאב טכייל ייז טָאה םלוע
 יד זיא םלוע רעטיירב רעקיבלעזרעד רעבָא .גלָאֿפרעד ןבעגעג ןענַאמ
 -רַאֿפ דלַאב טָאה רע ;ןסקאועגרעביא דלַאב ןתמא:תיב-ףלַא עקיזָאד
 ןוא --- טסואוועג טינ ייז טָאה רע ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא סע זַא ,ןסעג
 טזומעג םיא טָאה רע .טרעיודעג גנַאל טינ טָאה גלָאֿפרעד סנַאמרעדוז
 ַא סָאװ ןוא ,ןעקנַאדעג עיינ טימ ,סעמארד עיינ טימ ץלא ןשירֿפּפָא
 םשור רעד רעכַאוװש ,גנוקריוו יד רעקינייוװ ןעוועג זיא ,רעטייוו עמַארד
 | .גלָאֿפרעד רעד רענעלק אליממ ןוא

 -רעה טנָאמרעד ןגרוטאמארד עשידיא ץרעזדנוא ןוֿפ ןעמעוו ,טגָאז
 -ַאמרעדוז וצ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ?ןענידרָאג בקעי טינ ?ןאמרעדוז ןַאמ
 ןוֿפ ןוא רוטלוק רעשטייד רעד ןוֿפ סָאמ עסיורג יד ןגיילוצ ןעמ ףרַאד ןענ
 טימ ןייז זומ ןידרָאג בקעי רעשטייד א .טלעווךעיידיא רעשטייד רעד

 ןדייב ייז ןשיווצ ןארַאֿפ זיא ךָאד ןוא .ןשידיא ַא ןוֿפ רעכעה ּפעק ךס א
 .טייקכעלנע עקרַאטש א

 "ייצרעד רעדנעב סקעז ןזָאלעגרעביא טָאה ןַאמרעדוז ןַאמרעה
 סָאװ ,תונורסח ןוא תולעמ עקיבלעז יד ןבָאה ייז .ןענַאמָאר ןוא ןעגנול
 -ץרעטניארַאֿפ קרַאטש ריא טייז ,ייז טנעייל ריא תעב .סעמארד ענייז
 ךייא טביילב ,טנעײלעגּפָא .ןסײרּפָא טינ ייז ןופ ךיז טנָאק ריא ,טריס
 טנָאק עמארד א סנַאמרעדוז .רעביא קיניײװ ןצרַאה ןיא ןוא ּפָאק ןיא
 .רַאטס רעדנַא ןַא ןוֿפ גנושטייטסיוא רעד ןיא לָאמַאכָאנ ןעז ןלעוװ ריא
 ךָאנ ןענעיילרעביא ןלעוו טינ ךייא ךיז טעוו ןַאמָאר ַא סנַאמרעדוז

 ,ןעמאנסיוא ייווצ ןענַאמָאר סנַאמרעדוז ןשיווצ ךָאד ןַארַאֿפ .לָאמַא
 רעשירָאטסיה רעד : ןענייז סָאד .טרעוו ןדנרעיוד רעמ ַא ןבָאה עכלעוו
 ןכלעוו ,"רָאסעֿפָארּפ רענעגושמ , רעד ןוא (1889) "געטש-ןצַאק , ןַאמָאר
 .טנַאמרעד ןיוש בָאה ךיא

 ,ללכב םעמארד סנאמרעדוז ןגעוו טדערעג רעהַא זיב בָאה ךיא
 ליוו ךיא .רעדנוזַאב עמַארד ןייק ףיוא טלעטשעגּפָא טינ ךיז בָאה ךיא
 סנטשרע( ,אדגַאמ) "טאמייח , עמארד ןייז טימ ןָאט רעטציא סָאד
 סנטייווצ ; סעמארד ענייז ןוֿפ עטסעב יד רשֿפא זיא יז סָאװ ,רַאֿפרעד
 םעד ןייז ףרַאד יז ןוא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג יז זיא
 .טנאקאב לסיבא רענעייל

 רעשיטאבעלאאב-ןיילק ריא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא ,לדיימ גנוי ַא ,אדגַאמ
 ץשיקנערֿפטלא יד לייוו ,גנע וצ ןעוועג ןטרָאד זיא ריא לייוו ,םייה
 -רעביא ךס ַא יז טָאה דמערֿפ רעד ןיא .טקיטשעג ריא טָאה לַארָאמ
 -עג ,ןסקָאװעגסיױא ןטרָאד זיא יז רעבָא ,ןטילעגרעביא ןוא טבעלעג
 ,עצלָאטש 8 םייהַא םוא ךיז טרעק יז .ןירעגניז עטמירַאב א ןרָאװ
 ָאד ןוא .דניק ןכעלצעזעגמוא ןא ןוֿפ רעטומ ַא ,עקידנעטשבלעז ַא
 ,רסומ ריא טגָאז רָאטסַאּפ רעד .תורצ ץטלַא יד ןָא ריא רַאֿפ ךיז ןביוה

443 



 ןליוו ץלַא ."טייקידנעטשנָא-טינ, ריא ןוֿפ ןכָארבעצ זיא רעטַאֿפ רעד

 ןטוג ןטלַא ןֿפױא קירוצ עלעֿפעש עטעשזדנַאלברַאֿפ סָאד ןריֿפֿפױרַא

 ךיז לעװ ךיא ןוא ךיא ןיב ךיא, .עיינ א ןיוש זיא ַאדגַאמ רעבָא .געוו

 .טרָאװ-גָאלש ריא רעטציא זיא סָאד "! ןלַאֿפ ןזָאל טינ

 ןביילברעביא לָאז יז ,השרד ַא ריא רַאֿפ טלַאה רַאטסַאּפ רעד

 יסַאּפ רעה ,ריא ןעוו, : טרעֿפטנע יז ןוא ,רעטָאֿפ םייב םייח רעד ןיא

 ,ןבעל ןלוֿפ א טימ ןבעל טסייה סָאװ ,ףירגַאב ַא טַאהעג טלָאװ ,רָאט

 סָאװ ,דלוש עדעי ןֿפױקסױא ,תוחוּכ עלַא ןעגנערטשנָא טסייה סָאװ

 ךיז ריא טלָאװ ,ריא ןוֿפ ןסינעג ןוא טייקכיוה וצ ןכיירגרעד טסייה

 ."השרד רעשירָאטסַאּפ רעייא ןיא שימָאק ןעזעגסיוא ןיילא

 עכעלרעסיוא יד ןעוו ,ךיז טלקַאװ ַאדגַאמ ןעוו ,ןטנעמַאמ ןארַאֿפ

 -רעביא טינ ןָאק יז .קינייוװעניא המשנ ריא ןיא ןיירַא ךיז ןדיינש ןטייק

 .ןשטנעמ ערעייט ןוא עטנעָאנ עריא טֿפַאטרַאֿפ יז סָאװ ,ןדייל יד ןנָארט

 ןטערטרעבירַא ,רעטָאֿפ ריא ןוֿפ ןבעל םעד ןכערבוצ קיאור טינ ןָאק יז

 ן8ֿ ןרעוו ,ןבעגוצכָאנ טיירג ןיוש זיא יז .רעּפרעק ןטיוט ןייז רעביא

 יּפָא ךיז לָאז יז ,ריא ןוֿפ טרעדָאֿפמ רעבָא .ױרֿפזױה עקידנעטשנַא

 טּפַאכ ריא ןיא .טינ יז ןָאק ןעגנערב ןברק םעד ןוא ,דניק ריא ןוֿפ ןגָאז

 ךיא בָאה ןעמעוו רַאֿפ , : ײרֿפ רעדיוו זיא יז .ץלָאטש ריא ףיוא ךיז

 גנַאל ןיוש בָאה ךיא ...לגױֿפ רעײרֿפ ַא ןעוועג ןיב ךיא ? טקידניזעג

 ךיז ןרעטנָאלּפ עכלעוו ,ןשינעֿפעשַאב עירָאגעטַאק רענעי וצ טרעהעג

 קיגנעהּפָא ,ליבסנַאמ יו ,ףליה רעקיטייז ןָא טלעוו רעד ףיוא םורַא

 סָאד זדנוא טיג ריא בוא ...ץעינַאװערָאה רענעגייא רעייז ןוֿפ רָאנ

 טגָאז עשזיסָאװרַאֿפ -- טרעגנוהעג בָאה ךיא ןוא --- ןרעגנוה וצ טכער

 ףיוא טכער סָאד ,ןענָאק רימ יו ,ןביל וצ טכער סָאד ּפָא זדנוא ריא

 "? סע ןעײטשרַאֿפ רימ יו ,קילג

 יד ,טנכייצעגסיוא ןבעגעגרעביא גנולדנַאה יד זיא "ַאדגַאמ , ןיא

 ןשיוצ ףמַאק רעטסקינייוװעניא רעד רעבָא .רָאלק זיא גנוריוויטָאמ

 זיא ,המשנ ריא ןיא ןגָארטעגסױא טָאה ַאדנַאמ סָאװ ,יינ ןוא טלַא

 טלוב ,ןסױטשנָא רָאנ ךיז רימ ןענָאק םיא ףיוא .ךאווש ןבעגעגרעביא

 .טינ םיא רימ ןעעז

 רעטלַא רעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב יד ,עמַארד רעד ןוֿפ עיידיא יד ןוא

 עטמירַאב א זיא ַאדגַאמ סָאװ ,םעד ךרוד טכַאלֿפרַאֿפ זיא ,לַארָאמ

 םענייק וצ ףרַאד ןוא ןײטשַאב לטעטש ריא ןיײלַא ןָאק סָאװ ,ןירעגניז
 ריא ןוֿפ ,םיטש ריא ןוֿפ טֿפַארק רעד טימ ,טרעקרַאֿפ .ןעמוקנָא טינ
 טרעוו געוו ריא .ןשטנעמ רעביא ןקיטלעוועג ,ןשרעה יז ןָאק טנַאלַאט

 -טסניק רעד זַא .םעד ףיוא טיוב ןוא סע סייוו יז .רעטכייל םעד ךרוד

 זיא סָאד -- טינ רָאט םדו רשב רעכעלנייוועג ַא סָאװ ,סָאד געמ רעל
 זיולב טינ זַא ,ןזייוַאב ףרַאד'מ .תמא רענעשַארדעגסױא רעטלַא ןַא
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 ,שטנעמ רעדעי ,געמ שטנעמ רעד רָאנ ,געמ רעל טסניק רעד

 ודנוא טָאה תמא םעד טָא ןוא ,רעקרַאטש רעד יו ,רעכַאװש רעד

 טימ טלקנוטרַאֿפ םיא טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .ןזיווַאב טינ ןאמרעדוז

 2: .טייקסיורג סָאדגַאמ

 רעד ןיא :רעטרעװ עצלָאטש סָאדגַאמ וצ וצ ךיז טרעה ,אברדא

 ױזַא לייוו ,וט ךיא סָאװ ץלַא ןעמונעגנָא זיא, ,גינעק ךיא ואוו ,הכולמ

 רעמָאט ןוא ."ליוו ךיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןלעוו זומ רערעדעי ...ךיא וט

 ןעמעננייא םיא ךיא לע, ,ןלעטשנגעקטנַא רעצעמע רימ ךיז טעוו

 רע זיב ,סיֿפ יד וצ ןֿפרַאװ ,ןֿפַאלקשרַאֿפ םיא לעװ ךיא .דיל ַא טימ

 ןגעוו ,ךיז ןגעוו ."טנעה עניימ ןיא לכליּפש .8א ,ףַאלקש 8 ןרעוו טעוװו

 ביוא ,קידניז ןייז ןֿפרַאד רימ,- : יז טגָאז ,ךעלעשטנעמרעביוא .עריא

 רעכעה זיא סָאד --- דניז רַאֿפ רעכעה ךיז ןלעטש .ןסקַאווסיוא ןליוו רימ

 טָאה לַארָאמ ץיינ ַאזַא ."טקידערּפ ריא עכלעוו ,טייקנייר רענעי רַאֿפ

 ָאֿפ'מ ןעוו ,טייצ ַא ןיא גנוטיידַאב עסיורג וצ ןייק ןבָאה טנָאקעג טינ

 רַאֿפ רָאנ ,ןשטנעמרעביוא רַאֿפ טינ לַארָאמ עײרֿפ עיינ ַא טרעד

 | .ןעמעלא

 ַא ךיז רַאֿפ ריא טָאה ןטרָאד ."ארָאנ, סנעסביא זיא שרעדנַא

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנובעלרעביא עכעלרעניא יד ןוֿפ דליב ןרָאלק

 טינ זיא ַארָאנ ןוא .ןשטנעמ ַא רַאֿפ עקלַאיל ַא טכַאמעג תעל-תעמ ןייא

 -רעטייוו ריא .ןטנַאלַאט ענייק טינ טציזַאב יז .ןירעגניז עטמירַאב ןייק

 זיא רע ,רעווש זיא רע .ןעמולב טימ טעבעגסיוא טינ זיא געוו רעקיד

 ןטימ ףוס ַא טכַאמעג טָאה יז .קעװַא יז טייג ךָאד ןוא .טנַאקַאבמוא

 -רעביא ןטרעוו עלַא ףרַאד יז .ןכוז טשרע ךָאנ יז ףרַאד עיינ סָאד .ןטלַא

 ןיא ,לַארָאמ ןיא ,עיגילער ןיא :ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ךיז ץלַא ןיא .ןצַאש

 .טֿפַאשלעזעג רעד וצ ,ןצעזעג יד וצ ,עילימַאֿפ רעד וצ ןעגנויצַאב יד

 ןֿפױא ןייג ,ןכוז ןוא .שטנעמ רעד טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה ריא ןיא רעבָא

 ישטנעט סָאד רשֿפא זיא סָאד -- ךיז וצ ןעמוק רָאנ ,ןדייל ןוֿפ געוו

 -רַאֿפ ןיא טינ עמַארד סנעסביא זיא רעבירעד .ןשטנעמ ןיא עטסכעל

 .סנַאמרעדוז רעדייא רעֿפיט ןוא רעקיטכיוו ךיילג

 רע .ץנַאלג ןייז ןבעלוצרעביא ןעוועג טרעשַאב זיא ןענאמרעדוז

 םלוע רעד ."העש א ףיוא .גינעק ַא, טֿפור'מ סָאװ סָאד ןעוועג זיא

 טימ ןעוו ,טוג ץלַא זיא סָאד .עניימ רעבָא ,העש ןייא שטָאכ :טגָאז

 טמוק העש ןייא רעד רָאנ ןעוו .ןבעל סָאד ךיז טקידנע העש ןייא רעד

 טָאה סָאװ ,גינעק א יו ,ןרָאי עקילדנעצ ןוא ןרָאי ןבעל וצ סיוא רעבָא

 סע זיא ,ןעמוקַאב טינ קירוצ ריא ןָאק ןוא ליוו ,ןרָאלרַאֿפ ןיורק יד

 ןלַאֿפעגסױא זיא לרוג רעשיגַארט ַאזַא ןוא .שיגַארט רעייז ןוא רעייז

 .ןַאמרעדוז ןַאמרעה ןֿפיט טינ רעבָא ,ןקידנצנאלג ,ןרעלוּפַאּפ םעד

1928. 
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 לצ רעה רַאדַָאעט|

 (ןכירטשירעטקַארַאכ)

 ןוא ןברָאטשעג זיא לצרעה ר"ד טניז ,רָאי 28 ןרָאװעג זיא סע
 ןוֿפ טיײצרָאיײסואעליבוי םעד טרעײֿפ טלעוו עשיטסינויצ עצנַאג יד
 | ..רעריֿפ ריא

 טנייה סָאד ןיב ךיא .ןעוועג טינ טסינויצ ןייק לָאמנייק ןיֿב ךיא
 טימ לגרעב שּפיה א רעטציא רימ רַאֿפ טגיל ךָאד ןוא .טינ ךיוא
 ןיא ןשירּפּפָא ליוו ךיא -- ןעלצרעה ןגעוו ןוא ןעלצרעה ןוֿפ רעכיב
 .ןשטנעמ ןקידריווקרעמ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טלַאטשעג סָאד ןורּכז ןיימ

 ןשיטילָאּפ א וצ יו טינ רעטציא ךיא לעוװו םיא וצ ןייגוצ ןוא
 -רַאֿפ ןוא ןכוז ליוו ךיא .ןשטנעמ ַא וצ שטנעמ 8 יוװ רַאנ ,רענגעק
 רעצרעה ןוֿפ רעשרעה א ןרָאװעג שטנעמ רעד טָא זיא סָאװרַאֿפ ןייטש
 ןייז טֿפור סָאװרַאֿפ ,ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה ייב ןעקנַאדעג ןוא
 ןעמָאנ ןרעסיוא סָאװ ,ןדיא ןענַאילימ ייב רעטיצ א סיורא ןעמַאנ
 ,רעטנזױט רעטרעדנוה יד ןשיווצ ןוא .טשינרָאג םיא ןוֿפ ייז ןסייוו
 -ָאס ןארַאֿפ ,רעטעברַא ןַארַאֿפ ךָאד ןענייז ,םיא ןרעטעגרַאֿפ סָאװ
 יד יו ,ןטסינומָאק רַאֿפ ךיז ןטלַאה סָאװ ,עכלעזא וליֿפַא ,ןטסילַאיצ
 רעד טרעוו םזינויצ ןוֿפ רענגעק ךס ַא ייב וליֿפַא .ןויצילעוּפ ץקניל
 רעד ןיא ןרוגיֿפ עסיורג יד ןוֿפ רענייא יוװ ,טרערַאֿפ לצרעה רָאטקָאד
 סָאװ ןסירדרַאֿפ זדנוא ןעק סע :ךייא ןגָאז ייז .עטכישעג רעשידיא
 -- תמא םעד ןגָאז ןזומ רימ רעבָא ,רערעזדנוא טינ ןעוועג זיא רע
 .סיורג ןעוועג זיא רע

 רע זיא ןברָאמשעג .1896 ןיא סױרַא זיא "הכולמ עשידיא , ןייז
 רעד טָאה ,ןטַאד עדייב ןשיווצ סָאװ ,רָאי טכַא יד ןיא ןוא ,1904 ןיא
 ?דוס רעד טקעטש סָאװ ןיא .טלעוו ןייז טֿפױקעגניײא ךיז שטנעמ
 רעבָא .טוג .עדנעגעל 8 ןרָאװעג זיא לצרעה ר"ד -- ןגָאז טעוו'מ
 ןעק ?עדנעגעל 8 שטנעמ 8 סע טרעוו יוװ ןגָאז טינ רימ ריא טנעק
 רימ סָאװ ,רעטסעב רעטשרע רעד ,ריא ,ךיא ,רענייא רעדעי סָאד
 ַא ןוֿפ ןטָאנקעג ןייז ןעמ ףרַאד וצרעד רעדָא ,סַאג ןֿפױא ןענעגעגַאב
 רעכָא ,ןרעגרע ןַא ןוֿפ רעדָא גייט ןרעסעב ַא ןוֿפ -- גייט רערעדנוזַאב
 ייווצ קיטיונ ןענייז ,ןבעוו ךיז לָאז עדנעגעל ַא ידּכ ?ןרעדנוזַאב ַא ןוֿפ
 ןיא ךיז טקימיונ טימעג ןייז סָאװ ,םלוע רעסיורג ַא ,סנטשרע :ןכאז
 .ןֿפַאש השעמ עשיטסַאטנַאֿפ יד זומ ןוא השעמ רעשיטסַאטנַאֿפ 8
 ןגערנָא ןוא ןצייר לָאז סָאװ ,שינעעשעג א רעדָא ,שטנעמ ַא .םנטייווצ
 ר"ד םניא ןעוועג זיא סנױזַא סָאװ .םלוע ןסיורג א ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ יד
 ?עדנעגעל א ןרעוו לָאז רע ךעלגעמ טכַאמעג טָאה סָאװ ,לצרעה
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 -כָאנ רָאו ַא --- 1896 יַאמ ןיא טָאה ןיקשיסוא לדנעמ םחנמ תעב
 ץשידיא , יד טנעיילעגרעביא -- סױרַא זיא רושָארב סלצרעה יוו םעד
 -ַאב ןענייז עכלעוו ,ןדיא עשיסור יד  :ןבירשעג רע טָאה ,"הכולמ
 ,םולבנעיליל ביל השמ ןוא רעקסניּפ ָאעל ןוֿפ ןרושָארב יד טימ טנַאק
 ,ןתמא .רעד ןיא ןוא ."ןעניֿפעג טינ סעיינ םוש ןייק ןעלצרעה ייב ןלעוו
 טָאה :עיגָאלָאעדיא עשיטסינויצ יד ,גנַאגןעקנַאדעג ןשיטסינויצ םעד
 השמ ןוֿפ רעירֿפַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענייז ייז .ןֿפַאשַאב לצרעה טינ
 טָאה םזינויצ םעד ןדנירגַאב ןיא .רעקסניּפ ָאעל ןוֿפ ךָאנרעד ,סעה
 שיֿפָאזָאליֿפ .ןיילא רע טינ ןוא םולבנעיליל ביל השמ קלח ןסיורג א
 געװ רעדנא ןַא ףיוא םיא טרעקעגּפָא ןוא םזינויצ םעד טֿפיטרַאֿפ
 םינ טרָאוװ םעיינ ןייא ןייק ַאד טָאה לצרעה ר"ד .םעה דחא טָאה
 טָאה ,םיא רַאֿפ טגָאזעג ןבָאה ערעדנא סָאװ ,עטלַא סָאד ןוא .טגָאזעג
 ןוֿפ טײקֿפיט ןוא טייקיינ .טֿפיטרַאֿפ טינ רָאה ןייא ןייק ףיוא רע
 / . .תולעמ סלצרעה וצ טרעהעג טינ ללכב ןבָאה ןעקנַאדעג

 רעשידיא ןוֿפ .גנוכעלרעהרַאֿפ יד -- םזינויצ ןוֿפ קיטנַאמָאר יד
 -- דנַאל ןשירָאטסיה ןטלַא ןוֿפ גנוכעלרעהרַאֿפ יד ןוא טעברא-דרע
 יעג זיא לצרעה רעדייא רעירֿפ ךס א ןרָאװעג ןריובעג ןענייז עדייב
 ןעוועג טינרָאג ןעלצרעה ייב זיא דנַאל ןטלַא ןוֿפ קיטנַאמָאר יד .ןעמוק
 יעג ךָאנ טָאה רע תעב ,סערגנַאק ןטשרע םעד רַאֿפ .קראטש ױזַא
 א רַאֿפ זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ,שריה ןָארַאב םעד ייב לזמ טוואורּפ
 ,עניטנעגרַא ןוא עניטסעלַאּפ ,רעדנעל עדייב ןניוט הכולמ רעשידיא
 קלָאֿפ סָאד ןוא תונורסח ןוא תולעמ ערעייז ןבָאה רעדנעל עדייב
 ר"ד .ןלעטשוצּפָא ךיז דנַאל ןכלעוו ףיוא ןביילקסיוא ןֿפרַאד טעוו
 -תודוס ַא טניֿפעג סָאװ ,טסינויצ ןייק ןעוועג טינ טלָאמעד זיא לצרעה
 דנַאל ןטלַא םעד טימ קלָאֿפ ןטלַא םעד ןשיווצ גנאהנעמאזוצ ןלוֿפ
 זיא רע .עניטסעלַאּפ רָאנ ןייז ןעק הכולמ עשידיא א זַא ,טלַאה ןוא
 רעקיטכיו זיא סע ןכלעוו ייב ,טסילַאירָאטירעט א ןעוועג רעכיג
 סָאד ,ןייז טעוו דנַאל סָאד ואוו ;דנַאל א ןגירק ןלָאז ןדיא ,ץלַא יו
 שיטקַארּפ ןייז לָאז סע יבַא ,הנימ הקֿפנ עסיורג ןייק טינ ןיוש זיא
 ביוא .רעקסניּפ ָאעל ר"ד ןטלַאהעג ךיוא טָאה ױזַא .קיסעמקעווצ ןוא
 רַאֿפרעד זיולב ןעוועג סָאד זיא ,עניטסעלַאּפ ןבילקעגסיוא טָאה לצרעה
 -עװַאב עקיטרַאֿפ א ןענוֿפעג ןיוש רע טָאה דנַאל ןטלא םעד רַאֿפ סָאװ
 רעד ןיא ,רעטעּפש ןוא .קלָאֿפ ןיא ןטנעמיטנעס עקיטרַאֿפ טימ גנוג
 -רעט ןוֿפ זא ,ןעזעגנייא טָאח רע תעב ,סערגנַאק ןטסקעז ןוֿפ טייצ
 ,ןגירק טינ עניטסעלַאּפ ףיוא רעטראשט ןייק ןעמ ןעק ןַאטלוס ןשיק
 טיירג ןעוועג לצרעה זיא ,עדנַאגוא ןבעגקעװַא ליוו דנַאלגנע ןוא
 עשידיי 8 ןֿפָאש ןוא ץעיזא ןיא "תובא יד ןוֿפ דנַאל סָאד, ןבעגוצֿפױא
 ןטסקעז ןֿפױא ,תמא .עקירֿפַא-חרזמ ןדמערֿפידליװ םעד ןיא הכולמ
 ןוא לייוורעד ףיוא רָאנ זיא עדנַאגוא זַא ,טגָאזעג רע טָאה סערגנָאק
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 -עלַא רַאֿפ .רעבָא .טֿפנוקוצ רעזדנוא ןוֿפ דנַאל עתמא סָאד טביילב ןויצ
 ַא ןוא דיירסיוא ןא רָאנ ןעוועג זיא סָאד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןעמ
 זיא עניטסעלַאּפ עכלעוו ייב ,דנַאלסור ןוֿפ ןטסינויצ יד רַאֿפ טסיירט
 תוכולמ ייווצ ןעיוב ףיוא םערָאװ ,ןצרַאה ןיא ןקאבעגנייא ףיט ןעוועג
 ירַא ןעמונעג טלָאוװ'מ ןעוו ןוא טינ חוּכ ןייק תועדה לכל ןדיא ןבָאה
 ; ןרָאװעג ןזָאלרַאֿפ סיוועג עניטסעלַאּפ טלָאװ ,עדנַאגוא רעביא ןטעב
 -קַארּפ ןוֿפ טינ ,הצילמ רעשיאערבעה ןוֿפ דנַאל סָאד ןרָאװעג טלָאװ יז

 | .גנוגעוואב רעשיט

 שינעגעגטב ןייז ךָאנ .ןיקשיסוא לדנעמ םחנמ ,לָאמ8 רעדיוז ןוא

 :(רחא והיתתמ) ןעמיובנריב טגָאזעג רֶע טָאה ,לצרעה ר"ד םעד טימ

 טשינרָאג טולָאסבַא סייוו רע --- רעלעֿפ ןסיורג ןייא טָאה לצרעה ר"ד

 לצרעה ר"ד רעד .טכערעג ןעוועג זיא ןיקשיסוא ןוא ...ןדיא ןגעוו

 לסיבא ןעוועג זיא רע ;ץנעגילעטניא עשידיא-שטייד יד טנעקעג טָאה

 טָאה רע ;דנַאלסור ןוֿפ ץנעגילעטניא רעשיטסינויצ רעד טימ טנַאקַאב

 רע טָאה קלָאֿפ עשידיא סָאד .ןסיוטשנעמַאזוצ ךס א טאהעג ייז טימ

 ,ןדיא-חרזמ יד דמערּפ ןעוועג םיא ןענייז טּפיוהרעביא ,טנעקעג טינ

 טליֿפעג אקוד טָאה רע .עיצילַאג ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןסַאמ עשידיא יד

 ןוֿפ ,לגיצ יד וצ יוװ --- עדנדייל וצ יו ,קיטנַאמָאר עסיורג ַא ייז וצ

 רע טָאה טנעקעג רעבָא .ןינב ןייז ןעיוב טלָאװעג טָאה רע עכלעוו

 עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב יד טינ ,ןעגנומיטש ערעייז טינ .טינ ייז

 םעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ענייז ךיז רימ ןענָאמרעד .ןבעל ייז

 רעווענישיק םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא טעמּכ ,ןעװעלּפ ןקיטולב ןצרַאװש
 "רַאֿפ ךיא ןוא ,קימעלָאּפ בילוצ טינ טקַאֿפ םעד גנערב ךיא .םָארגָאּפ

 עשיטילַָאּפ עבלעז יד ןייז טנעקעג טינ ןבָאה ןעלצרעה ייב זַא ,ייטש

 יָאװער עשידיא ערעדנַא ייב ןוא "דנוב ,, םייב סָאװ ,ןעגנונעכערסיוא

 וצ רָאנ עװעלּפ השעמ יד ןָאמרעד ךיא .טייצ רענעי ןוֿפ ןרענַאיצול

 טינ ,עגַאל יד טינ ,ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה לצרעה טייוו יו ןזיײווַאב

 רע ןעוו .דנַאלסור ןיא ןסַאמ עשידיא עטיירב יד ןוֿפ ןעגנומיטש יד

 :ןעגנַאגעג טינ ןעוועלּפ וצ רע טלָאװ ,ןענַאטשראֿפ ָאי סע טלָאװ

 רָאנ טעװ רע ,ןבעג טשינרַאג טעוװ עװעלּפ זַא ,טסואוועג טלָאװ רע

 רעטימעג עטציירעצ יד ףיוא זַא טליֿפעג טלָאװ רע ןוא ,ןעמעג ןוואורּפ

 ,םָארגָאּפ ןקיטולב א ךָאנ ןגרָאמ ףיוא טרֿפב ,ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ

 רָאנ יז טעװ סע ןוא קורדנייא ןטכעלש א ןכַאמ טירש אזא טעוװ

 ןעגנוגנידַאב יד טסואוועג ןבָאה לָאז רע ןעוו .םזינויצ ןוֿפ ןסױטשּפָא

 ןעוועג טינ רע טלָאװ ,טבעלעג טלָאמעד ןבָאה ןדיא ןכלעוו רעטנוא

 ןלעטשּפָא ןעז ןלָאז ןדיא ז8 ,ןעוועלּפ טימ- ןדערוצּפָא- וויאַאנ ױזַא

 גנוריגער עשירַאצ יד טעװ רַאֿפרעד ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד

 6 ןַאטלוס ןשיקרעט םעד ייב ןלעוּפסױא רָאי ןעצ ןוֿפ ךשמ ןיא

 טייוו ױזַא טָאה לצרעח ןוא .ןדיא רַאֿפ עניטסעלַאּפ ףיוא רעטרַאשט
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 טָאה ,ןעגנורענירעד סיקסווָאלטישז טיול ,זַא ,ןַאלּפ םעד ןיא טביולגעג
 טימ ןכַאמוצּפָא ןבעגנייא ךיז לָאז סע ביוא זַא ,טפָאהעג ןליּפַא רע
 -נײרַא טינ סערגנָאק ןֿפױא רע טצעוװ ,ןרענָאיצולָאװער עשידיא יד
 זיא-טינ-ליפ טלָאװ לצרעה ןעוו .עדנַאגוא ןגעוװ ןַאלּפ םעד ןגָארט
 ןיא ןדיא יד ןוֿפ ץגַאל יד ןוא ללכב דנַאלסור ןופ עגַא7 יד טסואוועג
 ןלעטשּפָא טינ ןענעק ןדיא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ רע טלָאװ ,טרֿפב דנַאלסור
 רענייק ןוא ,ןלעוו וליֿפַא םע ןלָאז ייז ןעוו ,דנַאלסור ןיא ץיצולָאװער יד
 טלָאװ לצרעה ןעוו .ןלעוו סָאד ןלָאז ייז זא ןקריוו םינ ייז ףיוא ןעק
 ןריֿפ ןעמוקעג טינ רע טלָאװ ,ןבעל ןשידיא ןטימ טנַאקַאב ןעוועג
 םעד סלַא ,ןיקסווָאלטישז טימ ןַאלּפ ןייז ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא
 ןסיורג א ןעמונרַאפ טלָאמעד טָאה "דנוב , רעד ."דנוב , ןופ רעריֿפ
 ןיוש זיא יקסווָאלטישז ר"ד ןוא ,דנַאלסור ןוֿפ ןבעל ןשידיא ןיא טרָא
 -ץטניא רעשידיא רעד ןוֿפ ןזיירק יד ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג טלָאמעד
 .ןשימנעמאזוצ ןצעמע טימ ןענעק םיא לָאז ןעמ זַא ,ץנעגיל

 טָאה םיובנריב ר"ד טימ ךערּפשענ ןטנַאמרעדנביוא ןייז ןיא
 רעבָא ,ןורסח ןסיורג ַא טָאה לצרעה ר"ד רעד :טגָאזעג ןיקשיסוא
 ןעגנוגנידַאב עקיטציא יד רעטנוא ךיז ןעק ןורפה רעד טָא דָארג
 יד ןגעװ טינרָאג טולָאסבַא םייוו רע .ךעלצונ רעייז רַאֿפ ןזײװסױרַא
 זיולב ןֿפַאשעג טרעוו םזינויצ רעד זַא ,רע טביולג רעבירעד ןוא ןדיא
 ןניוא ענייז .עטסקיניײװעגניא ןוֿפ טינ ןוא ןרָאטקַאֿפ עכטלרעסיוא ןוֿפ
 רעזדנוא ןיא ןביולג ןייז טעװ טלָאמעד -- ןרעוו טנֿפעעג טינ ןֿפרַאד
 ,.םיורג ןייז ניז

 טָאה לצרעה ר"ד סָאװ סָאד דָארג .טכערעג ןעוועג זיא ןיקשיסוא
 -נַאֿפ עסיורג ץענייז ךעלגעמ טכַאמעג טָאה ןדיא יד טנעקעג קינייװ
 ץלַא יו רעמ טנכערעג ךיז טָאה רֶע סָאװ סָאד .רענעלּפ עשיטסַאט
 ןוא תוחוּכ יד טימ רעקינייו ךס א ןוא ןטֿפערק עכעלרעסיוא טימ
 -- אֿפוג קלָאֿפ ןשידיא םעד ןוֿפ ןטייהניואוועג ענעסקַאוװעגנייא יד טימ
 ןוא .ןעילֿפרעלדָא ענייז רַאֿפ טֿפול עײרֿפ ןבעגעג טָאה סָאד דָארג
 לצרעה ר"ד ןוֿפ גנוטיײדַאב-טּפױה יד םערָאװ .טקנוּפ םוצ ךיא םוק ָאד
 ,םענרַאֿפ םעד ןיא רָאנ ,טרָאװ םעיינ ַא ןיא טינ זיא םזינויצ ןרַאֿפ
 םעד ןבעגעג טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טָאה רע סָאװ ,גנואווש םעד ןיא
 -רַאֿפ טָאה רע .םיא רַאֿפ ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ,טרָאװ ןטלַא
 ןעוועג םיא רַאֿפ זיא עכלעוו ,עלהשעמ ַא ןיא םזינויצ םעד טלדנַאוװ
 זַא ,טביולנעג טָאה רע לייוו ,םורַא ןבעל עלַאער סָאד יו רעקיטכיוו
 ."עלהשעמ ןייק טינ סע זיא ,טסליוו וד ביוא,

 עיינ ַא טָאה סָאװ רעד זַא ,ןטלעז טֿפערט עטכישעג רעד ןיא
 רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד ןרעוו לָאז ,טעדנירגַאב ןוא ןֿפאשעג עעדיא
 ףרַאד רעריֿפ א .ןֿפפרעגסױרַא טָאה עעדיא עיינ יד סָאװ גנוגעוװַאב
 טנָאמרַאֿפ רעֿפַאש-ןעעדיא ןַא סָאװ ,תולעמ ערעדנַא רָאנ ןגָאמרַאֿפ
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 טגָאמרַאֿפ סָאמ רעסיורג א ןיא טָאה לצרעה ר"ד ןוא .טינ בור סָאד
 טָאה סָאװ ,ץיזַאטנַאֿפ ץכייר 8 :רעריֿפ ןתמא ןַא ןופ תולעמ ךס ַא
 ,טֿפַארקסנליװ ןוא עיגרענע ךס ַא ;טלַאהּפָא ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ
 -טיא טָאה סָאװ טייקכעלרעסיוא ןַא ;ןטנַאלַאט עשירָאטַאזינַאגרָא
 ךרד ןליֿפ טכאמעג ןוא ןטייוו ןוֿפ ןטלאהעג ןוא ןגיוצעגוצ ,טרינָאּפ
 טָאה סָאװ םיטש א ;טַאהעג ביל טינ םיא ןבָאה סָאװ יד וליֿפַא ץרא
 -לַאװעג ַא רקיע רעד ןוא ;עדנַאמָאק ַא יוװ ,טָאבעג א יוװ ןעגנולקעג
 ןליוו ןקרַאטש 8 ;עלָאר רעשירעריפ ןייז ןיא ןוא ךיז ןיא ןביולג ןקיד
 םזינויצ רעד טָאה ןעלצרעה רַאֿפ ,ןריטקיד ןוא ןריֿפ וצ ,טכַאמ וצ
 עטצעל יד .ןיילא םזינויצ רעד זיולב טינ ןוא .טאהעג טינ סעכלעזא
 רעריפ אזַא גנוגעווַאב עשידיא ןייק טָאה ןעלצרעה רַאֿפ רָאי טרעדנוה
 גנוגעווַאב יד טינ ,הלּכשה יד טינ ,עיסקָאדָאטרָא יד טינ ,טַאהעג טינ
 גנוניישרעד יד טָא ,ןיילא טייקיינ יד טָא .גנוקיטכעראבכיילג רַאֿפ
 ןקידלאוועג ַא ןכַאמ טזומעג טָאה ,ןזעוועג טינ גנַאל ןיוש זיא סָאװ
 רעריֿפ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןעמענ רימ ןעוו ןוא .קורדנייא
 סָאװרַאֿפ ,רעמ ךָאנ רימ ןעייטשרַאֿפ ,ןעלצרעה ךָאנ םזינויצ ןוֿפ
 ךײלגראֿפ רעד .ןָאֿפ ַא ןוא לָאבמיס ַא ןרָאװעג זיא ןעמָאנ םלצרעה
 ןדיינשנייא ךיז זומ ,טינשכרוד ןרַאֿפ רעכעה סָאװטע זיב סיורג ןוֿפ
 .ןורּכז ןיא ףיט

 .עיזַאטנַאֿפ רעכייר רעד ןוֿפ ,םענרַאֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ ןבױהנָא
 ךָאנ ךיילג ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא
 ,עיזַאטנַאֿפ ץעגנוי ךס 8 טנָאמרַאֿפ יז טָאה ,1881 ןופ ןעמָארנָאּפ יד
 .הלואג רעכיג א ףיוא ןעגנונעֿפָאה עסיורג ןוא םזילאעדיא ןקידנעילג
 ןבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס ץענעי ןָא ,סעציוליב יד ןָא ךיז טנָאמרעד
 ןיא ןזָאלעגקעװֿא ךיז ןבָאה ןוא ןטעטיסרעווינוא יד ןֿפרָאװעגקעוװא
 וצ ןזייא-רעקא ןרֿאֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,דנַאל עײנ-טלַא סָאד
 וליֿפַא .קלָאֿפ עשידיא סָאד רַאֿפ ןבעל םעיינ א ןדיינש ןוא ןעיײזרַאֿפ
 -רעד .טלעֿפעג טינ טלָאמעד ןיוש טָאה טנעמעלע רעשיטילָאּפ רעד
 ןסעזעג ןרָאי ענעי ןיא זיא רעכלעוו ,טנַאֿפילא רעפ םעד ןָא ךיז טנַאמ
 רעשיקרעט רעד ייב טימעג ךיז טָאה ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא
 ץעסיורג יד ןענייז זייווכעלסיב רעבָא .בושי םץיינ םעד רַאֿפ גנוריגער
 ןרָאװעג זיא הלואג רעכיג רעד ןוֿפ .ןרָאװעג ןענורעצ ןעגנונעֿפָאה
 ,ןטסינָאלָאק עיינ טרעדנוה עכעלטע רָאי ַא ןצעזַאב .טעברא-ןיילק
 סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןעלגומשניירַא טייהרעליטש ךיז ןלעוװ עכלעוו
 טָאה דרע ןֿפױק ןוא ןצעזַאב ךיז לַאגעל -- סרעזדנוא ןרעוו ףרַאד
 -רוּפּכ-םוי יד ןיא סנדליג ןוא סעקיּפָאק ןביילק .ןזָאלעג טינ ייקרעט
 טָאה יז ,םענרַאֿפ ריא ןרָאלרַאֿפ טָאה גנונעוַאב יד .תורעק עקיד
 ,קידעכָאװ ןוא ןיילק ןרָאװעג זיא יז ,טייקידבוט-םוי ריא ןרָאלרַאֿפ
 ןייג לָאזמ ןעוו ,טגָאזעג לצרעה ר"ד טָאה יוװ .הקדצ ןימ רעיינ א
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 -ַאּפ ןיא ןצעזַאב וצ ןבעגנייא ךיז לָאז סע וליֿפַא ןוא ,געוװ םעד טימ
 -מוא זיא סָאװ ךאז א) רָאי ַא תושֿפנ ץשידיא טנזיוט ןעצ עניטסעל
 -ֿפױא טעוװ ןוא ןּפַאכ ךיז טעוװ גנוריגער עשיקרעט יד לייוו ,ךעלגעמ
 900 ןעמענ עגארֿפןדיא רעד ןוֿפ גנוזייל יד טעוװ (ןזָאלנײרַא ןרעה

 .רָאי

 עכיג א ףיוא ןעגנונעֿפָאה עשירֿפ טימ ןעמוקעג זיא לצרעה ר"ד
 ןיא ןדיא טריֿפעג טָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,וניבר השמ .גנוזיילרעד
 2090 ןרעידעג סע טעוװ ודנוא ייב ,רָאי 40 דנַאל ןטגָאזעגוצ םעד
 סע ןענעק טנייה ןבעל סָאװ יד ןוֿפ בור סָאד -- רָאי קיצנַאװצ .רָאי
 -ֿפױא  טגָאזעגוצ טָאה רע ןוא !ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןעז ךָאנ

 א ןדיא ןבעג ,"טכַארּפ רעטלַא ןייז ןיא שדקמה תיב םעד ןעיובוצ
 -ײדַאב ַא רַאֿפ סָאװ ?טלעג .ןרעטש ענעדלָאג ןביז טימ ןָאֿפ עסייוו
 דרַאילימ ןעצ ןוֿפ האולה עשידיא ַא ןכַאמ טעוו'מ ? סע טָאה גנוט
 רעד .ןעלגילֿפ ןבעגעגוצ טָאה סָאד ,ןבױהעגֿפױא טָאה סָאד .קרַאמ
 רעבָא ,טנעמעלע ןשיטילָאּפ ַא טאהעג ךיוא רעירֿפ טָאה םזינויצ
 ןיײלַא ןדיא .ּפָארט-טּפױה םעד טלעטשעג קיטילָאּפ ףיוא טָאה לצרעה
 זדנוא רַאֿפ ןלעוו טעברַא עטסקיטכיוו יד רעבָא ,ןטעברא ךיוא ןלעוו
 ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ןליוו עכלעוו ,רעדנעל ענעי .תוכולמ עדמערֿפ יד ןָאט
 וצ ןדיא ןֿפלעה ןלעוװ ,ןעמַאזוצ ץגַארֿפןדיא רעד טימ ןדיא ערעייז
 עשידיא ַא .םייה עטרעכיזעג-ךעלטכער ,ךעלטנֿפע ןא ,דנַאל ַא ןגירק
 -נוזַאב ַא םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד ןבעגעגוצ טָאה לצרעה ןוא .הכולמ
 א ןיוש רימ ןריֿפ ,הכולמ ַא ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ .ץנַאלג ןרעד
 ןשיקרעט ןופ ןעמונעגֿפױא טרעוו לצרעה ר"ד רעזדנוא .עיטַאמָאלּפיד
 -םינימ ןשיסור ןקיטכעמלא םעד ןוֿפ ,רעזייק ןשטייד םעד ןוֿפ ,ןַאטלוס
 ןיא ןשטנעמ ערעטכינ .ןדער וצ סָאװ ָאטינ זיא ערענעלק ןגעוו .רעט
 יו ,םעד ףיוא טקוקעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה אֿפוג רעגַאל ןשיטסינויצ
 ןעלצרעה רעבָא .ןבעג טשינרָאג ןעק סָאװ ,קרעװרעיײֿפ םענייש ַא ףיוא
 םעד וצ טגָאז רֶע .טיובעגנ םעד ףיוא טָאה רע ,טרינָאּפמיא סע טָאה
 רימ טעוװ רע ,רעזייק ןשטייד םוצ ןייג לעוו ךיא , : שריה ןָארַאב
 עסיורג ןטכַארטַאב וצ ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע לייוו ,ןײטשרַאֿפ
 ...ןרָאװעג טגָאזעג סָאד זיא ןטצעל םעד םלעהליוו ןגעוו ."ןכַאז
 סָאד .םלוע ןשידיא ןטיירב םעד טרינָאּפמיא סע טָאה רעמ ךָאנ ןוא
 טנַאלשעד לצרעה רעזדנוא יו טָא .עיזַאטנַאֿפ יד טּפַאכרַאֿפ טָאה
 ןביירש םייב זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה ענייה ! ןטייצ סחישמ ! ךיז
 ןעלגילֿפ-רעלדָא ןוֿפ שיורעג םעד ןרעה רע טגעלֿפ ,ןזרעֿפ עסיוועג
 ןיימ בָאה ךיא ןעוו, :רעביא סע טרזח לצרעה ר"ד .ּפָאק ןייז רעביא
 זַא ,טביולגעג ךיוא ךיא בָאה ,ןבירשעג ("הכולמ עשידיא יד ,) ךוב
 ,ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא ."ּפָאק ןיימ רעביא שיורעג ןימ א רעה ךיא
 סלצרעה ןוֿפ טייצ רעצרוק רעד ןיא -- ןיילַא לצרעה זיולב טינ זַא
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 -שיטסינויצ ןוא ןטסינויצ רעטנזיט ןוא רעטנזיוט ןבָאה טייקיטעט
 ּפָאק םעד םורַא ןעכָאֿפ ןעלנילֿפ-רעלדָא טרעהעג ןדיא עטמיטשעג
 .רעריֿפ רעייז ןוֿפ

 ויא םעד ןגעוו ,עיגרענע עסיורג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה לצרעה זַא
 -ץטסיס סױרַא ךיז טזייוו סָאװ עיגרענע יד טינ .ןדער וצ קירעביא
 סָאװ ,עיגרענע ןא רָאנ ,העש ראפ העש ,גָאט רַאֿפ גָאט ,שיטַאמ
 ,קידנעעזסױארָאֿפ יו ױזַא ,ןסינוצסיוא ךיז טלייא סָאװ ,טגנירּפש
 לצרעה סָאװ ,רָאי טכַא יד .טרעשַאב טינ ריא זיא טייצ ךס ןייק זַא
 ליפ ױזַא רע טָאה ,ןבעל ןשידיא ןוֿפ דנורגרעדָאפ ןיא ןענַאטשעג זיא
 רעקילדנעצ ףיוא ןקעלק סע טלָאװ ןרעדנַא ןַא רַאֿפ זַא ,טעברַאעג
 -רענָא טלָאװעג טינ םיא ןעמ טָאה טירטֿפױא ןטשרע ןייז ייב .ןרָאי
 ,טינ סעיינ ןייק :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןבָאה עקינייא .ןענעק
 טלקָאשעג ןבָאה ערעדנַא ...טסואוועג רעירֿפ ןיוש סָאד טָאה ןעמ
 רעשידיא רעד, .תומולח ןוֿפ שטנעמ א ,עיזַאטנַאֿפ ַא :ּפָאק ןטימ
 טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןעמַאנוצ רעשיטָאּפש רעד ןעוועג זיא סָאד -- "ךלמ
 דנײרֿפ ןטוג ַא םענייז רַאֿפ טָאה רע ןעוו .ןבעגעג טלָאמעד םיא
 טָאה ,(ענעבירשעג ַא ךַאנ) "הכולמ עשידיא יד , טנעיילעגרעביא
 -קָאד ַא ןפור ףרַאד'מ ,ךעבענ ,ןרָאװעג עגושמ :טנייוועצ ךיז רענעי
 ךס ַא ריא טימ ןוא גנונעקרענַא יד ןעמוקעג זיא דלַאב רעבָא ...רָאט
 -דנַאהרעטנוא ןריֿפ ,ןדער ,ןרָאֿפמורַא :טעברַא ערעווש רעיוהענמוא
 טָאה רָאי טכַא .עיצַאזינַאגרָא יד ןעיוב ,ןריגאדער ,ןביירש ,ןעגנול
 טייצ רעד רַאֿפ ןבירטעג םיא טָאה סָאד ןוא טורעג טינ שטנעמ רעד
 .ור רעקיבייא ןייז ןיא

 -ץביא ךיוא זיא ןטנַאלַאט עשירָאטַאזינַאגרָא סלצרעה ר"ד ןגעוו
 .ןדער וצ קיר

 םעד ןוֿפ ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד זיא רע
 -ַאנ םעד רַאֿפ ןייטשלקניוו םעד טגיילעג טָאה רע ;קנַאב-לַאינָאלָאק
 -םינויצ רעד ןוֿפ יובעג רעטכעלקריוורַאֿפ רעצנַאג רעד ;דנָאֿפ-לַאנָאיצ
 .וטֿפיױא רעשירָאטקעטיכרא ןייז ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 ןייז .רהוס ןשידיא ןכייר ַא ןוֿפ ןוז א ןעוועג זיא לצרעה ר"ד
 ןייז ךָאנ טָאה רע םגה ןוא ,דיא יו ,שטייד רעמ ןעוועג זיא רעטָאֿפ
 ןענַאװ ןוֿפ ,רדח ַא ןיא טקישעג טייצ עצרוק א רָאדָאעט םעניילק
 ץיּפש ןֿפױא יוו רעקינייוו טייקשידיא ןגָארטעגסױרַא טָאה לגניא סָאד
 ןגירק לָאז ןוז ןייז ,ןעוועג םיא ייב רקיִע רעד רעבָא זיא ,רעסעמ
 -ץטניא רעשטייד א ןרעוו לָאז רע ,גנודליב עשטייד סָאמ רעלוֿפ א ןיא
 -נַאג ןייז טיול ןוא גנואיצרעד ןייז טיול טרעהעג לצרעה ר"ד .טנעניל
 עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עשטייד-שידיא זיירק םענעי וצ הביבס רעצ
 ,רוטלוק רעשטייד רעד ןוֿפ עֿפוטש עטסכעה יד טכיירגרעד ןבַאה
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 ןרעטעלקוצֿפױא טיירג ןענייז ןוא עיגרענע ןוא ןטנַאלַאט ןגָאמרַאֿפ

 רעבַא .רעטייל ןכעלטֿפַאשלעזעג םנוֿפ ךעלּפערט עטשרעביוא יד ףיוא

 :געװ םעד טמַאצרַאֿפ יז רַאֿפ טָאה גנומַאטשּפָא עשידיא רעייז

 -עג טינ זיא ץלַא סָאד -- ערוסעֿפַארּפ ,טכירעג ,סעלעטש-סגנוריגער

 רעלעירעטַאמ ַא ןיא זיולב ןעגנַאגעג טינ זיא ָאד .ןדיא רַאֿפ ןעוו

 ,ןטנַאלַאט יד ,עיגרענע יד ןבעלסיוא ןיא ןעגנַאגעג זיא ַאד ;ערעירַאק

 טסמוק וד .ץלָאטש ןטקידײלַאב ןיא ןעגנַאגעג זיא ָאד ;סעיציבמַא יד

 ןֿפױא ףױרַא טינ ךיד טזָאל'מ ןוא םיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ טנֿפָאװַאב

 טֿפױטעג ךיז טָאה לייט א ?ןיהַא ךיז ןעמ טוט ואוו . ..דלעֿפטכַאלש

 ןוֿפ קעלֿפ םעד ךיז ןוֿפ ןשַאװעגּפָארַא רעסַאװ-ףיוט םעד טימ ןוא

 א ןעוועג זיא גנומַאטשּפָא עשידיא יד .ןצנַאגניא טינ ךָאד .טרובעג

 טָאה ןדיא עטֿפױטעג ןוֿפ רוד רעטייווצ רעד וליֿפַא רעכלעוו ןוֿפ ,דניז

 ךיז טָאה לייט רעסיורג ַא .ןקינײרּפָא ןצנַאגניא טנעקעג טינ ךיז

 ןרעוװ לטב ןוא ךיז ןענעקיײלרַאֿפ וצ ,ןרילימיסַא וצ רעמ סָאװ טימעג

 תוחוּכ ענייז ןבעגענּפָא טָאה לייט א .טייהרעמ רעקידנשרעה רעד ןיא

 ןוֿפ טינ טסייוז'מ ואוו ,םזילַאיצַאס םעד ,גנוגעווַאב-טלעוו רעיינ רעד

 קיטכיוו זיא חוכ רעדעי ואוו ,גנומַאטשּפָא ןוא ןסַאר ןוֿפ ןעמיוצ ןייק

 ישידיא ןימ םעד טָא ןוֿפ ןיז עטלייוורעדסיוא יד .ןשטנואוועג ןוא

 ירַאֿפ ךיירטסע ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןבָאה ץנעגילעטניא רעשטייד

 טנָאמרעד .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טרָא ןסיורג א ןעמונ

 -שטייד ןיא ץזַאַאה ,גנידרעֿפליה ,ןייטשנרעב ,רעגניז :ןעמענ יד ךיז

 רעוַאב ָאטַא ןוא ןעגיובנעלע ,רעלדַא ךירדירֿפ ןוא רָאטקיװ ;דנַאל

 רעשטייד-שידיא ןימ םעד ןוֿפ ץיּפש רעטסכעה רעד .ךיירטסע ןיא

 ןיא טָאה סקרַאמ לראק) לַאסַאל דנַאנידרעֿפ ןעוועג זיא ץנעגילעטניא

 .(דיא םעד טליֿפעג רעקינייװ ךיז

 רַאֿפ ןדיא ןכַאמ וצ טכוז ,ןדיא וצ םוא ךיז טרעק לייט רעדנַא ןַא

 : טסייה'ס .הכולמ ענרעדָאמ ַא ייז רַאֿפ ןֿפַאש וצ ,קלָאֿפ ןרעדָאמ ַא

 ענעגייא ןַא ןֿפַאש ךיא לעװ ,הכולמ רעייא ןוֿפ ךימ טסױטשרַאֿפ ריא

 ןבָאה לעװ ןוא רעֿפעש ןוא רעיוב רעד ןייז לעוװו ךיא ואוו ,הכולמ

 ץיּפש רעד .סעיציבמַא ןוא ןטנַאלַאט עניימ ןבעלוצסיוא ץַאלּפ גונעג

 טימ .לצרעה רָאדָאעט ןעוועג זיא ץנעגילעטניא לייט םעד טָא ןוֿפ

 םייהדניק ןייז ןיא ךָאנ טנגעגַאב ךיז רע טָאה םזיטימעסיטנַא םעד

 עיזַאנמיג ןיא טָאה רעכלעוו ,רערעל ןטימ השעמ רעד ןוֿפ .טנגוי ןוא

 יַאב ייברעד טָאה ןוא ןעדייה טרָאװ ןוֿפ גנוטיײדַאב יד טרעלקרעד

 זיב -- "ןדיא ןוא רענַאדעמכַאמ ,רענידנצעג ןרעהעג ייז וצ , : טקרעמ

 -צלַאז טָאטש ץנייש יד ןזָאלרַאֿפ טָאה רע רעכלעוו בילוצ הביס רעד

 םינ ןטרָאד טָאה רע רעבָא ,ךעלקילג טליֿפעג ךיז טַאה רע ואוו ,גרוב

 ןביוהרעד טינ לָאמנייק ךיא טלָאװ דיא סלַא לייוו, ,ןביילב טנעקעג

 עכלעוו ,סענַאגילוכ יד ןוֿפ ;"רעטכיר ַא ןוֿפ עלעטש רעד וצ ןרָאװעג
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 "דישז, יווװ ,טרָאװלדיז ַא) !ּפעה !ּפעה :ןגירשעגכַאנ םיא ןבָאה
 קרַאטש ױזַא טָאה עכלעוו ,סוֿפיײרד השעמ רעד זיב (דנַאלסור ןיא
 -כיורטש ןוֿפ טייק עגנַאל 8 -- ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןייז טקירעדינרעד
 עצלָאטש ץוויטקַא ןא .ןעגנוקידיילאב ןוא געוו ןיא רענייטש ,ןעגנול
 -רעפ רעגנוי רעד .םעלַא םעד וצ קיטליגכיילג ןביילב טינ ןעק רוטַאנ
 יד טסואוורעד ךיז טָאה רֶע תעב ,דניק ַא ךָאנ טעמּכ ,לַאסַאל דנַאניד
 :ןגירשעגסיוא רע טָאה ,סיוא ןעייטש ןדיא סָאװ ,תונויזב ןוא תורצ
 רעד ןגעק ףמאק ןיא סױרַא ןוא רעוועג ןעמענ טֿפרַאדעג ןבָאה ןדיא
 8 ןבױהעגֿפױא רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע זַא .טלעוו רעצנַאג
 -נוא ץעלַא ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד רַאֿפ טלעוו רעצנַאג רעד ןנעק ףמַאק
 רעבָא .םענרַאֿפ רעטיירב סלַאסַאל טקריוועג טָאה ָאד .עטקירדרעט
 ןייק ךָאנ זיא טייצ סלַאסַאל ןיא סָאװ ,סָאד טקריוועג ךיוא טָאה ָאד
 וליֿפַא ךיז טָאה'מ ןוא ןעוועג טינ ןדיא ייב גנוגעווַאב ץלַאנַאיצַאנ

 -ַאב ַאזַא ןיוש טָאה לצרעה .ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ גנוגעווַאב אזַא
 עשיטסינויצ יד טריטסיזקע ןיוש טָאה טייצ ןייז ןיא .ןענוֿפעג גנוגעוו
 ,עניטסעלַאּפ ןיא סעינָאלָאק עטשרע יד ןעוועג ןיוש ןענייז ,עעדיא
 .ןּפַאכוצנָא סָאװ ןיא טאהעג ךיז רע טָאה

 רעד זַא ,רעביא לָאמ ךס ַא לצרעה טרזח ןטֿפירש ענייז ןיא
 ןוא .םזינויצ ןרַאֿפ טֿפַארק:בײרט עטסערג יד זיא םזיטימעסיטנַא
 רע ןכלעוו וצ ,זיירק ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד רע טנָאמרעד לָאמ ךס ַא
 טּֿפור רע יו רעדָא ,ץנעגילעטניא עשידיא יד -- טרעהעג טָאה ןיילַא
 -רַאֿפ לארעביא רעזדנוא, -- טַאירַאטעלָארּפ-סגנודליב רעד :ריא
 ליֿפיװ רעמ ןריצודָארּפ רימ עכלעוו ,ץנעגילעטניא עלעטימ עטגלָאֿפ
 ענייז ריא ףיוא טיוב ,עביל טימ ריא ןגעוװו טדער רע ."ןֿפרַאד רימ
 -נסיוו ערעזדנוא ןלעוו עניטסעלַאּפ ןיא , .ןעגנונעֿפָאה עשיטסינויצ
 -עגנָא עטמַאאב ערעזדנוא ,ןטאקָאװדא ערעזדנוא ,רענעמ-סטֿפַאש
 ."רעטעברַא 'עטנרעלעג טינ' יד רעביא םיחיגשמ סלַא ןרעוו טלעטש
 ןא ןייז טעוװ הכולמ עשידיא יד זַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש רע תעב ןוא

 -יטסייג ענעי ץנעגילעטניא יד ָאד זיא ,קילבוּפער עשיטַארקַאטסירַא

 .טכַאמ רעשיטילָאּפ וצ ןביוהרעד ליוו רע עכלעוו ,עיטַארקָאטסירַא עק

 ,יז ןוא ,עיטַארקַאטסירַא רעד טָא ןוֿפ דניק א ןעוועג זיא ןײלַא רע
 וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא עטרילימיסַא יד טָא
 םיא טָאה יז ,ןטלייוװורעדסיױא ריא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה ,ןדיא
 .עדנעגעל-לצרעה רעד ןיא קלח ןטסערג םעד טָאה יז ןוא ,טרעטעגרַאֿפ

 א טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוװעג ןָא טייהדניק ןוֿפ זיא לצרעה
 םיא זיא סָאװ ,עלַאר רעסיורג רעד ןיא ,ךיז ןיא ןביולג ןקרַאטש
 ןוֿפ דלעה רעד זיא ץיזַאנמיג ןסַאלק עטשרע יד ןיא ןיוש .טרעשַאב
 ןבָארגעגכרוד טָאה רעכלעוו ,סּפעסעל רינישזניא רעד עיזַאטנַאֿפ ןייז
 ,ךיז רע טעז תומולח עקידנעילג ץנייז ןיא ןוא ,לַאנַאקץעוס םעד
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 רעבָא .ַאמַאנַאּפ לַאנַאק-טלעוװ ןסיורג ןטייווצ םעד ןוֿפ רעיוב םעד יו

 ,טרֿפב ,ןגיוצעג קרַאטש טינ םיא טָאה קיזיֿפ ןוא קיטַאמעטַאמ וצ

 "עג ךס ַא ןדנַאטשנעגעג יד טָא טָאה'מ ואוו ,לוש-לַאער רעד ןיא זַא

 זיא רע ןוא ,גנומיטש עשיטימעסיטנַא ןא טשרעהעג טָאה ,טנרעל

 -עילעֿפ וצ ,רוטַארעטיל וצ ךיז רע טמענ רעטעּפש .סױרַא ןטרָאד ןוֿפ

 זיולב זיא גלָאֿפרעד רעד רעבָא ,גלָאֿפרעד טָאה רע .עמַארד ןוא ןָאט

 טעוװ געוו םעד ףיוא זַא ,ןייא דלַאב טעז רע ןוא רעקיֿפױלײברַאֿפ ַא

 ןקרַאטש ַא םיא טגנַאלרעד סעצַארּפ-סוֿפײרד רעד .ןרעוו טינ םיורג רע

 יו רעמ זַא ,ןטכַארט דלַאב טמענ רע ןוא .קלָאֿפ ןשידיא םוצ סיוטש

 . עלָאר רעד ןיא ןוא טֿפַאשרעריֿפ עקרַאטש ןוא עטוג ַא ןדיי טלעֿפ ץלַא

 שריה ןָארַאב םוצ ווירב ןטירד ןייז ןיא .ךיז רע טעז רעריֿפ םנוֿפ

 םעד ןוֿפ רימ ןגעֶק ןסולֿפניײאַאב טינ רַאנ ךיז טזָאל; :רע טביירש

 ןיא ןעמ זיא רַאי 35 עניימ ייב .ןַאמרעגנוי א ןיב ךיא זַא ,קורדנייא

 ןוא ."רעזייק ןעוועג ןיוש זיא ןַאעלָאּפַאנ -- רעטסינימ ךײרקנַארֿפ

 "וצייב ןטכילֿפרַאֿפ ךיז ריא טליוו, :;ווירב ןבלעז םעד ןיא רעטייוו

 ןעמונעגֿפױנוצ ןבָאה לעװ ךיא יו םעדכָאנ ,קרַאמ ןָאילימ 80 ןגָארט

 רַאֿפ ךייא ךיא םימשַאב רַאֿפרעד ןוא ?ןָאילימ טרעדנוה עטשרע יד

 -ַאב ,ןַאמרעגנוי רעטסואווַאבמוא ךַאנ רעד ,רע ."ראהרעביוא ןַא

 לֿפיו !רַאהרעבױא רַאֿפ טסיסנַאניֿפ ןטמירַאב-טלעוװ םעד טמיטש

 ןגעוו יו ,ךיז ןגעוו רע טמולח ךוב-גָאט ןייז ןיא ! ךיז ןיא טייקרעכיז

 רעבָא זיא סָאד .תעגושמ-טייקסיורג טימ לסיבַא טקעמש סע .ןחישמ

 .רעריֿפ ךס ַא ןוֿפ טייהקנַארק יד

 גָאלשרָאֿפ רעדעי .רוטאנ עשירעשרעה ַא טגָאמרַאֿפ טָאה לצרעה

 ,רָאֿפ םעּפע טגייל רע ןעוו .לעֿפַאב ַא ןוֿפ קורדנייא ןַא טכַאמ רענייז

 טעװ רע זא ,רע טעשַארטפ ,ןעמעננָא טינ ליוו סערגנָאק רעד ןוא

 רע טגניווצ ױזַא ןוא ,טנעדיזערּפ 8 ןָא םזינויצ םעד ןזָאל ,קעוװַא

 ןענייז רעטעבראטימ ענייז ןוֿפ ךס ַא .םערגנָאק ןפיוא ןליוו ןייז ףױרַא

 ,ןטסינויצ עשיסור יד טּפוהרעביא ,ןדירֿפוצ טינ קרַאטש ןוֿפרעד

 ןענייז ןוא גנוגעוואב רעד ןיא געוו םענעגייא רעייז ןבָאה עכלעוו

 -מיא םלוע ןטיירב םעד רעבָא .םיּכסמ טינ ןעלצרעה טימ טֿפָא ץנַאג

 ןטסינויצ עשיסור יד ןוא .רוטַאנ עשירָאטַאטקיד ןייז אקוד טרינָאּפ

 עסיורג ןייק ייז ןטלָאװ םענעגייא ןַא טימ .ןֿפלעה טינ ךיז ןענעק

 רע ."שטייד, ַא רעבָא ךָאד זיא לצרעה .טכַאמעג טינ סעינָאמערעצ

 ברעמ ןוֿפ תוחוּכ עטנעגילעטניא ןוא עלעיצנַאניֿפ יד ןעיצוצ ןעק

 ָאלּפיד ַא ןוֿפ ץנַאלג רעד ןוא .ןגײװשרַאֿפ ןעמ זומ םיא .עּפָאריײא

 ,םירש ןוא םיכלמ ןוֿפ ןרעוו וצ ןעמונעגֿפױא היכז יד טָאה סָאװ ,טַאמ

 רעד .טרינָאּפמיא קרַאטש ךיוא רעוט עשיטסינויצ עשיסור יד טָאה

 טָאה'ס -- ץעיזַאטנַאֿפ ןוֿפ ,ליֿפעג ןוֿפ ךַאז ַא ץלַא יו רעמ זיא םזינויצ

 קרַאטש ךיז טקיטיונ גנוגעװַאב ַאזַא .עיגילער א ןוֿפ ךס א ךיז ןיא

1559 



 דלעה ןרעסעב ןייק ןוא -- עדנענעל ענרעדָאמ עיינ ַא ,עדנעגעל א ןיא
 .ןעניֿפעג טנעקעג טינ םזינויצ רעד טָאה עדנעגעל ַאזַא רַאֿפ

 ,גנוי ןברָאטשעג זיא רע .קילג ַא ןֿפָארטעג טָאה לצרעה ר"ד םעד
 ןייז ןוֿפ ןטימ ןיא ,סערגנָאק ןטשרע םעד ךָאנ רָאי ןביז עצנַאג ןוא
 ןבעלוצרעביא ןעוועג טרעשאב טלָאװ םיא ןעוו .ץנַאלג ןוא טכַארּפ
 רָאי 28 עטצעל יד רַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעגנובייר ןוא סעיציזָאּפָא יד
 יו ,ןעזעג ןגיוא ענייז טימ טלָאװ רע ןעוו ; םזינויצ ןיא ןעמוקעגרַאֿפ
 -ַאטנַאֿפ ןייז ןוֿפ ןעלגי:פ יד רעטנוא טקַאה טייקכעלקריוו עלאער יד
 ;ץנַאלג ריא ןוֿפ ןרָאלרַאֿפ ךס ַא עדנעגעלילצרעה יד טלָאװ -- עיז
 רעבָא .ןטלַאהעגנייא ךיז טלָאװ ןיילא עדנעגעל יד יצ ,סייוו רעוו ןוא
 ."גנוי ןברַאטש עכעלקילג

 ןשיסור םנוֿפ רעריֿפ יד טימ ןעלצרעה ןשיווצ ןעגנובייר יד
 רַאֿפ לטיּפַאק א זיא סָאד -- ןעמעה דחא טימ המאק ןייז יו ,םזינויצ
 .ךיז
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 רעװַאניװ .מ

 םיא ןבָאה רימ ןוא ,רענגעק א רערעזדנוא ןעוועג זיא רעווַאניװ .מ
 ןוֿפ קיטילָאּפ רעניײמעגלַא רעד ןיא רענגעק א .טֿפמעקאב גנַאל ןרָאי
 -וטיטסנַאק א ,לארעביל רעכעלרעגריב א ןעוועג זיא רע -- דנַאלסור
 ; (?טעדַאק , ןֿפורעג סע ןעמ טָאה דנאלסור ןיא) טארקַָאמעד רעלענָאיצ
 -רעטעברַא םנופ רעײטשרַאּפ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאפ ןעוועג ןענייז רימ
 עג זיא רע -- קיטילָאּפ רעשידיא רעד ןיא ךיוא רעננעק א ;םַאלק
 -רָאכ ןוֿפ ןענַאטשַאב ןיא טייקשידיא ןייז ;סור ַא םוניבר השמ ןעוו
 רעשידיא רעד ןוֿפ גנושרָאֿפ ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג רַאֿפ ףמַאק ,לוש
 -רענַא טרעדָאֿפעג ןבָאה ןוא ןטסידנוב ןעוועג ןענייז רימ .עטכישעג
 -עבעל רעד רַאֿפ ןוא ךַארּפש רעקידעבעל רעד רַאֿפ טכער ןוא גנונעק
 .ןסַאמ עשידיא יד ןוֿפ גנוֿפַאש-רוטלוק רעקיד

 לָאמנייק רימ ןבָאה ףמַאק ןטסֿפרַאש ןוֿפ ןטונימ יד ןיא רעבַא
 טימ ,רענגעק א ,רוגיפ עסיורג ַא זיא רעװוַאניװ זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ
 קרַאטש טּפָא טָאה סע ןוא ;ןטסעמ וצ ךיז דובּכ ַא זיא סע ןכלעוו
 .רערעזדנוא םינ זיא שטנעמ רעד טָא סָאװרַאֿפ ,ןסָארדרַאֿפ

 --רעצ רעֿפיט ןוא המכח ,עיגרענע :טכיזעג ןייז ךיז ןָאמרעד ךיא
 ,ןטנעגילעטניא עשיסור עטלַא יד ייב טֿפָא ןֿפערט רימ סָאװ ,רעצ רעד

 ןכלעוו ןָא ,רעצ רעד ;ענעצס רעד ןוֿפ ּפָארַא טציא ןיוש ןעייג עכלעוו
 .ןדיא ןסיורג תמא ןַא ןוֿפ טכיזעג סָאד ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןַאק ךיא
 קחצי ןוד ןוֿפ דליב סָאד ןעזעג לָאמַא ךיא בָאה רֿפס ןטלַא ןא ןיא
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 ןעוועג טרעשַאב זיא סע ןעמעוו ,ןואג ןשיגַארט םענעי ןופ ,לאנברבא
 סָאד .עינַאּפש שוריג ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןדיא ייב רעריֿפ א ןייז וצ
 -רַאֿפ טינ סייוו ךיא ןוא .ןורּכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה דליב
 סרעוװַאניװ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו לָאמ סעדעי סָאװ
 סיואכרוד .ןענַאטשעג ןגיוא יד רַאֿפ דליב סענעי רימ זיא ,טכיזעג
 !קורדסיוא ןיא טייקכעלנע ןַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,ןכירטש ערעדנַא

 -רעסיוא ןָא ,קרעוורעייפ ןָא .ןדער ןרעווַאנװ טרעהעג בָאה ךיא
 ױזַא ,ןעקנַאדעג עטרירטנעצנַאק ליֿפ ױזַא רַאֿפרעד ,ןטקעֿפע עכעל
 קרעוורעטפיימ ַא ןעוועג זיא עדער ןייז .גנוגייצרעביא ןופ טֿפַארק ליֿפ
 רענרעזייא ריא םימ ,יוב ןשינָאמרַאה ריא טימ ןוא .רוטקעטיכרַא ןופ
 -כאפנייא רעקיטּפַאהרַאװ ריא טימ אקוד ,טליוו ריא ביוא ,ןוא קיגָאל
 טֿפַאשרַאֿפ ,טייקנייש ןוֿפ ליֿפעג םעד טלעטשעגנדירֿפוצ יז טָאה טייק
 טנייצרעביא טינ ךימ ןבָאה סעדער ענייז .סונעג ןשיטעטסע ןא
 .ענייז יו ערעדנַא ןא ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא גנומענַאב-טלעוו ןיימ
 ,ןכַארּפש ץנעדיישרַאפ ייווצ ףיוא טדערעג טרּפ םעד ןיא ןכַָאה רימ ןוא
 -סיוא ,ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ ,ןעקנעד וצ טכַאמעג רימ טָאה רע רעבָא
 טינ זיא סעדער ענייז ןיא .רעוועג ענעגייא ןיימ רעסעב ןפיילשוצ
 ןייז טעפנחעג טינ לָאמנייק טָאה רע ;ץעיגָאגַאמעד רָאה ןייק ןעוועג
 טָאה רע ;רערעהוצ ענייז וצ ןזָאלעגּפָארַא טינ ךיז טָאה רע ;םלוע
 -ץגנָא טינ לָאמנייק רע טָאה ,קידנטיירטש ןוא .ךיז וצ ןביוהעג ייז
 ,קילייה ןעוועג זיא רענגעק םייב סָאװ ,סָאד רעגניֿפ עבָארנ טימ טריד
 ,קידנעײגקעװַא ןוא ;טכעװשרַאֿפ טינ רעבָא ,טפמעקַאב טָאה רֶע
 -ַאני ףיוא טינ ,טקנוּפדנַאטש סרעווַאניוװ ףיוא ןסָארדרַאֿפ ריד טָאה
 .ךעלנעזרעּפ ןרעוו

 םָאװ םָאד) "עיעינוואדעינ, ךוב ןייז טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו
 ןופ ןציּפש יד וֿפ עיירעלאג-רעדליב ַא ,(קירוצ גנַאל טינ ןעשעג זיא
 םעד טליפעג ךיא בָאה ,ץנעגילעטניא רעוויסערגָארּפ רעשיסור רעד
 -ופַאב ןָא ,ןייש ןוא ןברַאֿפ ןָא :םעדער עץנייז ןוֿפ סָאװ סונעג ןקיבלעז
 .טלוב סױרַא טמוק דליב סָאד ןוא ,גנוצ

 גרוברעטעפ ןיא 1903 גנילירֿפ ןיא ןרעווַאגיװ ןעזעג בָאה ךיא
 -ַאבכיילג ןכיירגרעד וצ טֿפַאשלעזעג , רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא
 ןיא ןעזעג לָאמ ןטייוצ א םיא בָאה ךיא ."ןדיא רַאֿפ גנוקיטכער
 -ללּכ ץשידיא ןופ רָאֿפנעמַאזצ ןפיוא ,ענווָאק ןיא 1909 טסברעה
 ךיא ןוא ,רעציזרָאֿפ ןעוועג רע זיא ןרָאֿפנעמַאזוצ עדייב ףיוא .רעוט
 תיוא ןיב ךיא ןצנערעֿפנָאק ןוא ןרָאֿפנעמאזוצ ליֿפיױװ ףיוא : ןגָאז זומ
 -- ןעזעג טינ בָאה ךיא רעציזרַאּפ לפיוו ,ןעוועגרעביא טינ ןבעל ןיימ
 זיא סָאד .ןכיילג טנעקעג טינ ייז ןוֿפ רענייק ךיז טָאח ןרעוװַאניװ וצ
 -מַאזרַאֿפ רעד ףיוא ןענניוװצפיורַא ליוו סָאװ ,סָאב ןייק ןעוועג טינ
 ןוא ףרַאד'מ ואוו ךיז טשימ סָאװ ,לֿפעלכַאק ןייק טינ ; ןליוו ןייז גנול

 אה א
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 סָאװ ,רעטסיימ ַא רָאשזיריד א ןעוועג זיא סָאד .טינ ףרַאד'מ ואוו

 ענלצנייא יד טינ טקיטשרעד רע .רעטסעקרַא ןסיורג ַא ןָא טריֿפ

 סָאװ ייז ןוֿפ םענייא ןדעי טֿפלעה רע ,טרעקרַאֿפ ,ןטנעמורטסניא

 ןײרַא רָאנ טגָארט רע .עקינייז סָאד ןעגנערבסיורא רעלוֿפ ןוא רעסעב

 ,טליֿפעג טינ טעמּכ ךיז טָאה ךעלנייוועג .עינַאמרַאה ןוא טייקצנַאג

 ױזַא ,ײרֿפ ןעגנַאגעג זיא גנולמַאזרַאֿפ יד .רעציזרָאֿפ א ַאד זיא סע זא

 ןבָאה ןטֿפַאשנדיײל יד ןעוו ,ןטונימ ערעווש ןיא רָאנ .ןיײלַא ךיז ןוֿפ יוו

 םִא זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןוא ןסױטשעגנעמַאזוצ ,טנערבעצ ךיז

 -ַאניװ גונעג ןעוועג זיא ,ןעמעלא ןוא ץלַא ןציײלֿפרַאֿפ סָאַאכ רעד טעוו

 -םעֿפ ןייז ןוֿפ ןָאט רערעכעה ַא ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ,קוק 8 סרעוו

 ןײרַא קירוצ ןוא ןקיאורַאב זייווכעלסיב ךיז לָאז ץלַא זַא ,םיטש רעט

 עשידיא 8 ןעוועג ךָאד זיא סָאד ןוא .גנונעדרַא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא

 טלייא ןוא טרָאװ םוצ ךיז טסייר רענייא רעדעי ואוו ,גנולמאזרַאֿפ

 ךָאנ ןוא ןטעבעג סע טָאה רע יו ךיילג ,טרָאװ סָאד ןעמוקַאב וצ ךיז

 רעדעי ואוו ,גנולמַאזרַאֿפ עשידיא ַא :ןטעבעג סע טָאה רע רעדייא

 -עגנָא ןַא טרעוו רע ןוא ענעשעק ןיא ךיז ייב תמא םעד טָאה רענייא

 ןא עלעסיבַא ןבָאה וצ ךיז טגעוורעד רערעדנַא ןַא ביוא ,רענעדנוצ

 .רע יו תמא רעדנַא
 טָאה רע :רעריֿפ א ןייז וצ ןרָאװעג ןֿפַאשאב יוװ זיא רעווַאניװ

 טבעלעג ןבָאה לָאז רע ןעוו .וצרעד תולעמ עקיטיונ עלַא טגָאמרַאֿפ

 ןדיא רַאֿפ ואו ,לשמל ,דנַאלגנע יװ ,דנַאל ןשיטַארקַאמעד א ןיא

 ןַאמ-הכולמ ַא ןעמוקעגסורַא םיא ןוֿפ טלָאװ ,ןרימ ץלַא ןֿפָא ןענייז

 רעשיסור ַא וליֿפַא ואוו ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא .םענרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ

 8 ןוא ,ײקַאל ַא לטרעֿפירד רעכעה ןייז טזומעג טָאה ןַאמ-הכולמ

 םרעכעה םעּפע ןגעוו ןעמולח וצ ןגעוורעד טנעקעג םיוק ךיז טָאה דיא

 טריזילַארַאּפ תוחוּכ עטסעב סרעוואניוו ןענייז -- רוטַאקָאװדַא יו

 רקעגנָא םיא זיא ןרעוו וצ טַאקָאװדא רענערָאװשעג ַא וליֿפַא .ןרָאװעג

 דָאװדַא-ףליהעג ַא רָאנ ןעוועג רעוװַאניװ זיא רָאי 15 עצנַאג .רעווש ןעמ

 -טסירוי רעטנכייצעגסיוא סלַא טסואווַאב ןעוועג ןיוש זיא רע .טַאק

 -ערָאעט ענעמונעגנָא ןבירשעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה ,רעקיטקַארּפ

 ןזַאלעג טינ ץלַא ךָאנ םיא טָאה טייקשידיא ןייז ןוא ןטעברַא עשיט

 טייצ רעד ןיא ,1904 ןיא טשרע .ףליהעג ַא ןוֿפ רעכעה ךיז ןבױהֿפױא

 ןָאטעג זָאלב 8 ןבָאה דנַאלסור ןיא תעב ,ןַאּפַאי טימ גירק םעד ןוֿפ

 "זָאילס ,ןגרעבנעזורג טימ ןעמַאזוצ רעװַאניװ טָאה ,ןטניוו עשירֿפ

 ידַא רענערָאװשעג לוטיט םעד ןעמוקַאב ,ןדיא ערעדנַא ןוא ןגרעב

 .טאקָאװ

 "יסור רעד ןיא : רעדלעֿפ ייווצ ףיוא רעוט ַא ןעוועג זיא רעוװַאניװ

 רעד ןיא .ןלַארעכיל עשידיא יד ייב ןוא ײטרַאּפ רעשיטעדַאק רעש

 זיא סָאד .סולֿפניײא ןסיורג ַא טאהעג רֶע טָאה ײטרַאּפ רעשיטעדאק
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 ןעוועג זיא יז .ןטנעגילעטניא ןוֿפ רָאנ ,ןסַאמ ןוֿפ טינ ײטרַאּפ ַא ןעוועג

 "וילימ יו רעוט עכלעזַא טגָאמרַאֿפ טָאה ,תוחוּכ-רוטלוק ןיא ךייר

 ידָאר ,שטיוועקנורטעּפ ,ווָאקָאבַאנ ,ווָאירַאגניש ,וועצמָארומ ,ווָאק

 רעד טָא ןיא ןוא ;ןלייצרעביא טינ ןעמ ןעק ןעמעלַא -- וועשט

 ןביוא טרָא ןַא ןעמונראֿפ רעװַאניװ טָאה ײטרַאּפ "רעשירַאסעֿפַארּפ,

 ץריא ןוֿפ רעציזרָאֿפ ןעוועג זיא רע .הרוש רעטשרע רעד ןיא ,ןָא

 ?ײטנָא טָאה רע .טעטימָאק לַארטנעצ ןוֿפ דילגטימ ,ןרָאֿפנעמַאזוצ

 ײטרַאּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןוא םַארגָארּפ יד ןטעברַאסױא ןיא ןעמונעג

 ירֿפ ןיא ,"עמוד רענעװטסרַאדוסָאג רעמשרע רעד ןיא .ןטנעמוקַאד

 ןופ רעמ -- גרוברעטעּפ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא ,1906 גניל

 עטשרע יד טָאה םזירַאצ רעד יו םעדכָאנ .ןעמיטש עשיסור טימ ץלַא

 ררעגיוזַא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא רעווַאניװ טָאה ,ןבירטעצ עמוד

 "יו, םעד ןבירשעגרעטנוא טָאה ןוא גנוטַארַאב רעגרָאביװ רענעֿפ

 ןבעג וצ גנורעקלעֿפַאב יד ןֿפורעג טָאה רעכלעוו ,"ףורֿפױא רעגרַאב

 םָאד ןוא ,רעייטש ןייק ןלָאצ טינ ,עיצקַאער רעד דנַאטשרעדיװ א

 רעגרָאביװ םעד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא עלַא יו .ןכיילג

 םישדח יירד ןציז ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ רעװַאניװ זיא ,ףורֿפױא

 "ייוו יד ןיא זַא ױזַא ,טכער עשיטילָאּפ ענייז ןרילרַאֿפ ןוא עמרוט ןיא

 -םיוא טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה סעמוד ענעװטסרַאדוסָאג עקידרעט

 טסברעה ןיא -- גנולמַאזרַאֿפ סגנודנירג רעד ןיא .ןרעוו ןבילקעג

 -עּפ ןוֿפ לָאמַא רעדיוו ןרָאװעג ןבילקעגפיוא רעװַאניױװ זיא --- 7

 .גרוברעט

 -רענַא םעד ףיוא וליֿפַא גנוקריוו עסיורג ַא טָאהעג טָאה רעוװַאניװ

 "עג טינ טָאה רע .ןווָאקוילימ ףיוא ,ןטעדַאק יד ןוֿפ רעריֿפ ןטנעק

 רֶע .ןטכער םוצ טינ ,ײטרַאּפ ןייז ןוֿפ לגילֿפ ןקניל םעד וצ טינ טרעה

 טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה רע .רעטנעצ ןיא ןעוועג קידנעטש זיא

 םעד ךָאנ .לשמל ,ווָאקָאבַאנ יוװ ,סעיזוליא עשיטסיכרַאנָאמ ענייק

 ווָאקוילימ טָאה ץיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד

 .ןטסילַאיצַאס יד ףיוא סעקַאטַא עֿפרַאש טימ ץרַאה סָאד טליקעג ךיז

 רעמ ןליוו ןטעדַאק יד זַא ,טרעלקרעד ךעלטנֿפע טלָאמעד טָאה רע

 רימ ןבָאה ןרעװַאניװ ןוֿפ ."לזייא ןטיור, םעד ךיז ףיוא ןּפעלש טינ

 1907 ןוא 1906 ןרָאי יד ןיא .טרעהעג טינ לָאמנייק רעטרעוו עכלעזא

 טָאה רע רעבָא ,ןטסילַאיצָאס יד טֿפמעקַאב לָאמנייא טינ רע טָאה

 -טנערַאֿפ וצ יװ ,ןטסילַאיצָאס יד ףיוא ןלֿפַאוצנָא ױזַא טינ טכוזעג

 ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד סָאװ ןעגנוקידלושַאב יד ןוֿפ ןטעדַאק יד ןרעֿפ

 .ןֿפרָאװעג ייז ףיוא

 טייצ ןייא ווָאקוילימ טָאה ,םולש רעקסירב םעד ךָאנ ,1918 ןיא

 םעד ןיא ןגיז טעװ יז :דנַאלשטייד ףיוא ןעגנונעֿפַאה ענייז טגעלעג

 -עשלָאב יד ןוֿפ דנַאלסור ןעײרֿפַאב יז טעװ ךָאנרעד ןוא גירק-טמלעוו
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 רעוװַאניװ .הכולמ עלענָאיצוטיטסנָאק א ןעױבֿפױא ןפלעה ןוא סעקיוו
 רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ .טלייטעג טינ סעיזוליא עקיזָאד יד טָאה
 זיָאס, םעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג רעווַאנװ זיא שינערעקרעביא
 רעבָא .(דנַאלסור ןבעלוצֿפױא ןײארַאֿפ) ?יאיסָאר ַאינעדשזַארזָאװ
 ןייק טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טינ ןעמַאנ ןייז זיא ,םייוו ךיא טייוו יו
 רערענָאיצולָאװער-רטנַאק ןייק טימ ,עיצנעוורעטניא רעשידנעלסיוא
 ,דנַאלסױא ןיא טניואוועג רעוואניװ טָאה ןרָאי עטצעל יד .יימרא
 יד ןוֿפ ךס 8 ןבָאה ןרָאי עטצעל יד טָא ןיא .זירַאּפ ןיא ץלַא יוו רעמ
 ףיױא טעוװערעקרַאֿפ ,ןַאטעג הבושת ןלַארעביל עשיסור ץקילָאמַא
 ןעוו זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרַאֿפ ןענייז ייז ןוֿפ ץקינייא ןוא סטכער
 ןעיױבוצֿפױא קירוצ םיירג ייז ןענייז ,ייז ןָא ןדנעוו רָאנ ךיז לָאז סע
 -ָאקינ יַאלָאקינ ַא םיא ףיוא ןצעזקעווא ןוא ,ןָארט ַא דנאלסור ןיא
 -יל ץשידיא ןענוֿפעג וליֿפַא ךיז ןבָאה סע .ליריק א רעדָא שטיוועיַאל
 ,ןטסיכרַאנָאמ עסייה ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ,ןטַארקַאמעד ןוא ןלַארעב
 -יפ רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב לָאמַא רעד ןוא ױדנַאל ,ןַאמרעקיב יו
 זיב טלקייקרעד ךיז ןבַאה ייווצ עטשרע יד .קינַאמסַאּפ .רד רער
 אמח לע ןצרַאה ןיא ךעלטנֿפע ךיז ןגָאלש ייז ןוא םזיטימעסיטנַא
 -ַאװוער רעשיסור רעד ןיא ןבָאה ןדיא סָאװ ,"דלוש ןפיורג , םעד רַאֿפ
 ןוא .ןימאמ ינַא ןטלַא ןייז יירט ןבילבעג זיא רעווַאניװ ...עיצול
 ריא ןוא ןטלָאּפשעג םנטצעל ךיז טָאה ײטרַאּפ עשיטעדַאק יד ביוא
 רעד ןיא ןיײרַא זיא ץיּפש רעד ןיא ןווָאקוילימ טימ לייט רעקניל
 -כער יד טימ ןעמַאזוצ גנוקינייארַאֿפ רעשיטַארקָאמעד-שינַאקילבוּפער
 וצ קינייו טינ ָאד ןעמ טָאה ,רדח סוועיטנעסקווַא ןוֿפ .ר .ס עט
 ןוֿפ רעריֿפ א ןעוועג זיא רעוװַאניױו .םסולֿפניײיא סרעוואניװ ןעקנַאדרַאֿפ

 -ָאס ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רֶע .רעגַאל ןכעלרעגריב םעד
 -רַאֿפ'מ יו ,טַארקַאמעד א ןעוועג קידנעטש רעבָא זיא רע .טסילַאיצ
 יץעמא רעד ןוֿפ ןעניז םעד ןיא טינ ,עּפָאריײא ןיא טרָאװ םעד טייטש
 טָאה טרָאװ סָאד רעכלעוו ייב ,ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד רענאקיר
 .טינ ןעניז ןייק רָאג

 -אניוו זיא ,קיטילָאּפ רעשיסור רעד ןוֿפ דלעפ ןֿפױא קידנטעברַא
 -סיוא טָאה רע סָאװ ,ןיילא סָאד טינ .דיא ַא ןבילבעגנ קידנעטש רעוו
 -אבכיילג ןגעװ עגַארֿפ יד ןלעטש וצ טייהנגעלעג עדעי טצונעג
 רעֿפטנע ןייז ןיא רע טָאה עמוד רעטשרע רעד ןיא ןוא גנוקיטכער
 עגנָא קיטומ ןוא קרַאטש גנוריגער רעד ןוֿפ עיצַארַאלקעד רעד ףיוא
 רע -- רעטרעוו יד טימ .טיײקיזָאלטכער רעשידיא רעד ףיוא ןזיוו
 ןגָאז וצ ךיא ןיימ ,ײטרַאּפ רעשיסור רעד ןיא דיא ַא ןבילבעג זיא
 רעווַאניװ טָאה ,עיצולָאװער ץרעמ רעד ךָאנ ,1917 ןיא .סרעדנַא סָאװ
 -רַאֿפ טָאה ײטרַאּפ ןייז :דנַאלסור ןיא רעטסינימ א ןרעוו טנַאקעג
 .רע יו ,וצרעד קיאעֿפ ױזַא ןייז ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא קינייװ טנָאמ
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 רע טָאה טייצ רענעי ןיא .טגָאזעגּפָא ןוֿפרעד ךיז טָאה רעװַאניװ

 ןסקַאװרעד טינ ךָאנ זיא דנַאלסור :ױזַא טרעלקרעד ךעלטנֿפע לָאטַא

 ,טַאהעג ארומ טָאה רע .רעטסינימ ןייז ןטרָאד לָאז דיא ַא זַא ,וצרעד

 "יגער רעשידיא ַא טימ עיצולָאװער עשידיא א זיא סע : ןגָאז טעוו'מ

 יָאװער רעד ייס ,ןדיא ייס ןדָאש םוס לּכ ףוס טעװ סָאד ןוא ...גנור

 -םינומָאק רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא ,1918 בױודנָא ןיא .עיצול

 ןטעדַאק יד ןעוו ,טנעמַאמ ַא ןעוועג זיא ,שינערעקרעביא רעשיט

 רעבָא ,ןַאט סעּפע טוװאורּפעג .ןָאט סעּפע טנעקעג שיטילַאּפ ןבָאה

 יקעװַא ןענייז ךס ַא .ּפָאק םעד ןרָאלרַאֿפ ןבָאה ןטעדַאק עשיסור יד

 ןענייז ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןטלַאהַאכסױא ךיז ןבָאה ערעדנא ,ןרָאֿפעג

 -נַאגעגמורַא ןֿפָא ןוא ײרֿפ ןענייז רעריֿפ יד ןוֿפ .טריטסערַא ןעוועג

 ןרעװַאניװ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא .רעוַאניװ ןוא ווָאקָאבַאנ רָאנ ןעג

 ןשטנעמ םעד ףיוא :ױזַא רימ טלייצרעד ,טנעקעג טוג טייצ רענעי ןיא

 ןוא וויסַאּפ ןעוועג זיא ווָאקַאבַאנ .תונמחר רערעטיב א ןעוועג זיא

 םינ רעװַאניװ טָאה ןטעדַאק יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןטערטסױרַא ןיײלַא

 רעטניה ןענַאטשעג רע זיא ...דיא ַא סעּפע ךָאד זיא רע -- טלַאװעג

 זַא ,ןעניימ טייל ןלָאז : ןסיוטשעג םיא טָאה ןוא סעציילּפ סווָאקָאבַאנ

 טמענ סָאװ ,ןדיא ַא טימ השץמ עטלַא יד .רע טינ ,טעברַא ווָאקַאבַאנ

 ..יןעמָאנ סוג ַא ףיוא עמשטערק ַא

 טרעוו ,1918 ןוֿפ טֿפלעה רערעדנַא רעד ןיא ,רעטעּפש טשרש

 רעמירק רעד ןיא קיטילַאּפ רעשידנעלסיוא ןוֿפ רעטסינימ רעוװַאניװ

 רָאנ עשיסור ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא .עלהכולמ רעמַאנַאטױא

 ריּתמ רעװַאניװ ךיז טַאה רעבירעד .הכולמ עשיסור-שירעטַאט ַא

 ,פנוריגער רעמירק יד זַא ,ןעקנעדעג ןעמ זומ ייברעד .ןעיועג רדנ

 סָאװ ,סָאד טינרָאג זיא ,רעטסינימ ןעוועג זיא רעוװַאנױװ רעכלעוו ןיא

 .לעגנַארוװ לַארענעג ןסייוו םנוֿפ גנוריגער רעמירק עקידרעטעּפש יד

 .קילבוּפער עשיטַארקָאמעד עניילק ַא ןעוועג זיא םסָאד

 :ארומ רעשידיא סרעוַאניװ ןקיטכערַאב טינ סיואכרוד ליוו ךיא

 בילוצ רָאנ ,קיאעֿפ זיא'מ רעכלעוו ףיוא ,עלעטש ןייק ןעמענרַאֿפ טינ

 עקנַארק ַא זיא סָאד . ..ןגָאז ןסור יד ןלעוו סָאװ -- םייוגה ורמאי המל

 "יסּפ עקיזָאד יד ידּכ רעבָא .טייקשידיא רעקנַארק א ןוֿפ עיגַאלַאכיטּפ

 ןעמ זומ ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ ןרעוו לָאז עיגַאלַאכ

 ייב ךיז טָאה עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ךיילג :סָאװ טָא ןעקנעדעג

 םגנוריגער ךָאנ שינעגָאי ַא ןבױחעגנָא ץנעגילעטניא רעשידיא רעד

 ןוֿפ ןזָאלבעגֿפױא ,םזירעירַאק רעד טליּפשוצ ךיז טָאה סע .סעלעטש

 טנכערעג טינ זדנוא ייב טלָאמעד ךיז טָאה רעוװ .הואג רעטסוּפ רעד

 רַאג ךָאד זיא סָאד ,רָאטַאנעט ַא ...רעטפינימ א ןייז וצ קיאעפ רַאֿפ

 ,ןַאסמַארב .ל לָאמַא רימ טלייצרעד 1917 רעמוז ףוס ....טייקיניילק א
/ 

 רעטערטרַאֿפלעטש א ןרעוו וצ טגעלעגרָאֿפ םיא טָאה יקטסנערעק זַא
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 -שידיא בילוצ -- טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ,רעטסינימ ץיטסוי ןוֿפ
 המ זיא סָאד זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמּֿפױא םיא בָאה ךיא ןעוו .טייק
 ריא :ױזַא טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,טייז רעקניל רעד ףיוא תיֿפי
 -קעװַא ןבעגעגנייא ךיז טָאה עלייוורעד .ןדיא ערעזדנוא טינ ךָאנ טנעק
 א ןגרָאמ רעבָא ךיא רעוװ .רעגנירּפש יד רַאֿפ טנַאו ַא ןלעטשוצ
 ןלעוו ןגרָאמרעביא ןוא ,ןכָארבעג טנַאװ יד טרעוו ,רעטסינימ לקיטש
 רעקיאעֿפ ךס 8 ןענייז ייז זַא ,ןטלַאה סָאװ ,ןדיא ערעדנַא טרעדנוה
 טעוװ סע .ןלעֿפטרַאּפ עשירָאטסינימ ךָאנ ןָאט זָאל ַא ךיז ,רימ רַאֿפ

 זַא ןרעדנַא ןרעביא רענייא שינעֿפױל ַאזַא ,שינעפוטש אזא ןרעוו

 ...ןָאט וצ ןיהַא ךיז ואוו ןסיוו םינ ןלעוװ רימ
 -ניא ערעזדנוא ןבָאה ,םזיוועשלָאב ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש

 רעטעברַא עטנעגילעטניא ערעזדנוא ןוֿפ לסיב שביה 8 ןוא ןטנעגילעט
 --ָאװטסרַאסימָאק וצ ןסייר ןעמונעג ךיז טעּפמיא ןשידיא ןצנַאג ןטימ
 ,ָאװטסלַאשטַאנ רַאֿפ ןעייױד ןיא ךיז ןגיוב ךרוד ,עיצקעטָארּפ ךרוד
 וועשטידרעב ןיא לגניא רעדעי .לסיֿפ ַא ןטייווצ ַא ןלעטשרעטנוא ךרוד
 יד טימ לייוורעד טָאה ןוא למערק ןיא הריד ַא ןגעו טמולחעג טָאה
 .ערעווקס ןיא לרַאסימָאק ַא שטָאכ ןרעוו וצ ןסירעג ךיז ןייצ ןוא לגענ
 -ַאר ,וועיװָאניז ,יקצָארט ןוֿפ טינ סָאד דער ךיא -- טײטשרַאֿפ ריא

 רעבָא ,רענגעק עטספרַאש ערעייז ןענייז רימ .ווענעמאק רעדָא קעד

 רעכעלנייוועגרעסיוא טימ ןשטנעמ ןענייז ייז זַא ,ךָאד ןסייוו רימ

 --עעדיא ןַא טימ ןדנוברַאֿפ ייז ייב זיא טכַאמ וצ ןליוו רעד .טײקיאעֿפ

 ןבױהעגנָא ןבָאה ענעי רעדייא ןוא ;עעדיא ַא ךָאד רעבָא ,עשלַאֿפ א

 "רוט ןיא ןייג וצ טיירג ןעוועג ןרָאי עגנַאל ייז ןענייז ,טכַאמ וצ ןייג

 ענעשָארג-יירד יד ןגעוו דער ךיא .עגרָאטַאק ףיוא ןוא ריביס ןיא ,עמ

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלוועיװָאניז ענעשָארג-יירד ןוא ךעלעקצַארט

 זיא סע .לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא טרעמעג ןוא טרעּפכורֿפ

 דעד ןוֿפ ןדלעה עץקיזָאד יד וצ לּכה ךס ַא ןריֿפוצרעטנוא ירֿפ ךָאנ

 םעד ןכַאמ וצ טייצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא'ס ,עיצַאזילַארָאמ

 :ןגָאז ןױוש ןעמ ןעק סנייא רעבָא .םישעמ ערעייז ןוֿפ ןובשח

 בילוצ טכַאמ רעד ןוֿפ ןֿפױל סרעװַאניװ ןכײלגרַאֿפ לָאז ןעמ ןעוו

 טייצ רעד ןיא טכַאמ ךָאנ שינעגָאי רעזדנוא טימ ארומ רעשידיא

 עכלעוו ,טינ ךָאנ ךיא סייוו ,רוטַאטקיד רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ

 .רעקינייוו עכלעוו ןוא קנַארק רעמ זיא גנוניישרעד

 -עגנָא רעווַאניװ טָאה ןדיא ןשיווצ טעברַא עכעלטֿפַאשלעזעג ןייז

 רעטסואווַאב רעד ןיא ,ןעװעג גנוי רָאג ךָאנ זיא רֶע תעב ןביוה
 ךָאנ .קירוצ קיצרעֿפ רָאי ַא טימ ,"הלכשה יציֿפמ , -- הרבח:סגנודליב

 רעדָא רעמ ןרָאװעג הרבח-סגנודליב יד זיא 1908 ןוֿפ עיצולָאװער רעד

 ןעמענ לײטנָא ןבױהעגנָא ןבָאה ריא ןיא .שיטַארקַאמעד רעקינייװ

 יּפָא עקיטרָא עריא ןיא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ןוֿפ רעײטשרַאֿפ
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 -עג ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה ןרָאֿפנעמַאזװצ עריא ףיוא ןוא ןעגנולייט
 רַאֿפ ,שיאערבעה ןגעק ,עיצַאלימיסַא ןגעק ןֿפמעק וצ ענובירט ַא ןענוֿפ
 רעד ןיא .לוש רעשידיא ַא רַאֿפ ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןוֿפ טכער יד
 יציפמ , יד זיא ,טעבראעג ויטקַא ריא ןיא טָאה רעווַאניװ ןעוו טייצ
 -עטניא עכיוה ןוא םיריבג ןוֿפ הרבח-הקדצ א ןעוועג ךָאנ "הלכשה
 -יסור רעדניק עשידיא ןבעג וצ ןעוועג זיא עבַאגֿפױא ריא ןוא ,ץנעגיל
 רַאֿפ ,ןָאטעג סָאװטמע ךָאנ יז טָאה שיאערבעה רַאֿפ .גנודליב עש
 -צרָאװסױא רעכיג סָאװ טלָאװעג יז טָאה שידיא .טינרָאג --- שידיא
 יד טעדנירגעג רעווַאניװ טָאה ןרָאי ענעי ןיא .ןבעל ןשידיא םנוֿפ ןעל
 -רַאֿפ 1905 ךָאנ זיא עכלעוו ,"עיסימָאק עשיֿפַארגָאנטע שירָאטסיה,
 , ,?טֿפַאשלעזעג עשיּפַארגָאנטע-שירָאטסיה , רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
 "אניראטס ַאיַאקסיערוועיג לַאנרושז םעד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ
 רעציזרָאֿפ רעד ןעוועג זיא רעוואניװ .(טייקכעלמיטרעטלַא עשידיא)
 ןייז וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא זיא רימ .טֿפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ןוֿפ
 טיול טכער עשידיא, ןגעוו ץיווָאנרעשט בר םעד ןוֿפ עיצקעל ַא ףיוא
 טרָאװ א ןעמונעג רעווַאניװ .מ טָאה עטאבעד רעד ןיא ."דומלּת םעד
 .עגַארֿפ רעד ןיא טײקטנוװַאהַאב עסיוועג 8 ןזיוועגסיורא טָאה ןוא
 רעדָא רעמ זיא טינ עכלעוו ןבָאה לָאז רע ,טינ קנעדעג ךיא רעבָא
 -ץטכישעג רעשידיא ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא טעברא עדנטיידאב רעקינייוװ
 ןוא ןדיא ןשיווצ טלייטעג ךיז רע טָאה קיטילָאּפ ןיא ביוא .גנושרָאֿפ
 ןעוועג ןסערעטניא ענייז עלַא טעמּכ רוטלוק ןוֿפ טרּפ ןיא ןענייז ,ןסור
 .ןסור יד ייב

 לײטנָא ןקיטכיט א רעווַאנױװ טמענ 1904 ןוא 1903 ןרָאי יד ןיא
 ןיא טייטש רע .לעמַָאה ןוא ווענישיק ןוֿפ ןסעצַָארּפ-םָארגָאּפ יד ןיא
 וצ ,ןטַאקָאװדַא עשידיא עּפורג רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ ץיּפש רעד
 ןוֿפ תורצ ערעייז טימ ןעמוק ןגעלֿפ ץניווָארּפ רעד ןוֿפ ןדיא עכלעוו
 ןעוועג זיא סָאד רעבָא .תוֿפידר ןוא תורזג ערעדנַא ןוא טכערניואוו
 ענלצנייא רַאֿפ טימעג ךיז טָאה'מ .קיטילָאּפ ןייק טינ ,תונלדתש
 -טכער רעד ןגעק טֿפמעקעג טינ טָאה'מ : טיײקיזָאלטכער ןוֿפ תונברק
 ןָא ךיז טביוה טעברַא עשיטילָאּפ-שידיא סרעוואניװ .אֿפוג טײקיזָאל
 ,1905 ןיא

 רעשידיא רעד ןוֿפ רעריֿפ רעשיטקַאֿפ רעד ןעוועג זיא רעווַאניװ
 רעשיסור ןייז ןיא ביוא .1917 זיב 1905 ןוֿפ קיטילָאּפ רעכעלרעגריב
 ילָאּפ רעשידיא ןייז ןיא רע זיא ,דיא רעד טליֿפעג ךיז טָאה קיטילָאּפ
 -ץנּפָא טינ לָאמנייק טָאה רע .סור 8 ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא קיט
 -ןיימעגלַא םעד ןוֿפ גנוקיטכעראבכיילג רַאֿפ ףמַאק ןשידיא םעד טלייט
 זיא רעבירעד .עיטַארקָאמעד רַאֿפ ןוא םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןשיסור
 עגעװטסרַאדוסָאג רעד ןיא ןדליב ןלָאז ןדיא זַא ,םעד ןגעק ןעוועג רע
 ץעשיטילָאּפ עלַא ןיא לָאז סָאװ ,עיצקַארֿפ עשידיא ערעדנוזַאב ַא עמוד
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 ןשילוּפ ןיא טציא ָאלָאק עשידיא יד יוװ טָא ,ןדיא יו ןעמיטש ןגַארֿפ
 ןרעהעג ןפרַאד ןטַאטוּפעד עשידיא יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רֶע .םייס
 דָאּפ עניימעגלא ןיא .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשיסורדיײמעגלַא ץלַא וצ
 ,ײטרַאּפ ןייז טימ טַאטוּפעד רעשידיא רעדעי טמיטש ןגַארֿפ עשיטיל
 תוכייש עלעיצעּפס ַא טָאה סָאװ ,עגַארֿפ ַא ףױרַא טמיווש סע ןעוו רָאנ
 ןטַארַאב ךיז ןעײטרַאּפ עלַא ןוֿפ ןטַאטוּפעד עשידיא יד ןֿפרַאד ,ןדיא וצ
 עכעלטֿפַאשניײמעג ןייא ןוא קיטקַאט ןייא ןטעבראוצסיױא ןעז ןוא

 יד .טינ ןרעדנַא םעד רענייא ָאד ןעק ןעגניווצ רעבָא .גנוטערטסיורַא

 -עג 8 ןָא ,עקיליוויירפ ַא זיא ןטַאטוּפעד עשידיא יד ןוֿפ גנוטַארַאב
 -ןדיא רעד רַאֿפ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעווַאניװ .ןילּפיצסיד רענעגנואווצ
 ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ערעדנוזַאב ןייק ןלָאז ןדיא ,רעסעב זיא אֿפוג ץגַארֿפ
 ןעײטרַאּפ עויסערגָארּפ עלא וצ ןרעהעג ןלעוװ ןדיא ןעוו : ןדליב טינ
 ערעייז ןסיוטש דנַאנַאכָאנ ייז ןלעוװ ,סולֿפנײא ןַא ןבָאה םוטעמוא ןוא
 .טכער עשידיא רַאֿפ ויטקַא ןטערטוצפיורַא ןעײטרַאּפ

 םעד טעדנירגעג 1905 גנילירֿפ ןיא רע טָאה עיניל רעד טָא ףיוא

 ."דנַאלסור ןיא ןדיא רַאֿפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןכיירגרעד וצ ןיײארַאֿפ,

 דידיא וליֿפַא ןוא ןטסינויצ ,ןלַארעביל ןײרַא ןענייז ןײארַאֿפ םעד ןיא

 ,רענטַאר .מ יוװ ,ןרענָאיצולָאװער ןטסילַאיצָאס ןוא ןלַאקידַאר עש

 עיירפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ערעדנַא ןוא ,לָארק .א ,רעקאפ ,ןָאסמַארב .ל

 -עגנָא טָאה ןייארַאֿפ רעד .קיטילָאּפ עשידיא רַאֿפ גנוקינײארַאֿפ

 -עג ןבילקעגסיוא ןענייז גנוריֿפנָא ןייז רעטנוא .1909 ףוס זיב ןטלַאה

 ירַאֿפ ןיא .עמוד רעטשרע רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשידיא 192 יד ןרָאװ

 א טרעדָאֿפעג ןבָאה ןטסינויצ יד .ןעוועג טינ םולש ןייק זיא ןייא

 הכולמ רעד ןוֿפ ןגַארֿפ עלַא ןיא לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ עלַאנַאיצַאנ-שידיא

 יז ןבָאה םנטסקינייוו םוצ .גנולעטש עשידיא ענעגייא עריא ןבָאה

 ןייז ןטַאטוּפעד עשידיא עלַא ןלָאז ןגַארֿפ עשידיא ןיא זַא ,טלָאװעג

 ןטערטסױרַא ןזומ ןלָאז ייז ,ןילּפיצכיד רענעגנואווצעג טימ ןדנובעג

 טנעקעג טינ ךיוא ךיז ןכָאה עקניל יד .שטנעמ ןייא יו ןעמיטש ןוא

 -עצ ויא עמוד עטשרע יד יו םעדכָאנ לייוו ,ןײארַאֿפ ןיא ןבעלנייא

 ןטעדַאק יד ןוֿפ קיטקַאט ץעניײמעגלַא יד ךיז טָאה ,ןרָאװעג ןבירט

 ןײארַאֿפ רעד זיא 1906 ףוס .םטכער ףיוא ןָאטעג גיוב ַא קרַאטש

 דידיא ןוֿפ עּפורג עלעיצעּפס ַא טעדנירגעג טָאה רעוואניוװ ןוא ןלַאֿפעצ

 טימ טייצ רענעי ןיא ןגעלֿפ רימ ."עּפורג סקלָאֿפ יד , ,ןטעדַאק עש

 ."קלָאֿפ ַא ןֵא עּפורג א, :ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןוֿפ קזוח ןכאמ טכער

 ןוא ץנַאג עטלעטשעגכיוה יד טרעהעג ריא וצ ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא

 יד --- ן'ניװַארּפ רעד ןיא ;ןטנעגילעטניא עשידיא עטרילימיפא בלַאה

 יד .שיטסינויצ ןעוועג טינ זיא סָאװ ,?ינּפ, עשידיא ענעֿפורעגיױזַא

 ץזָאלברַאֿפ יד ןוֿפ טייקיטעט יד טריֿפעגנָא שיטקַאֿפ טָאה עּפורג

 :עמוד רעטרעפ ןוא רעטירד ,רעטייווצ רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשידיא
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 יד ןעוועג ךיוא זיא יז .שטיווָאלעסינ ןוא ןַאמדירֿפ ,שטיווַאניבַאר
 .ןטעדַאק יד ןוֿפ קיטילָאּפ רעשידיא רעד ןוֿפ ןירעזייווגעוו

 קרַאטש ןלַארעביל עשידיא יד ןבָאה עיצקאער ןופ ןרָאי ענעי ןיא
 טינ ייז ןענייז םורפ ןײלַא .שדוק ילּכ ןוא םינבר יד טימ טריטץעקַאק
 רעד ןיא םינבר יד ןוֿפ ףליה יד טֿפראדעג ןבָאה ייז רעבַָא .ןרָאװעג
 ןסַאמ עשידיא יד ,טלָאװעג ייז ןבָאה םעד ץוח .ןלַאו יד ןופ טייצ
 ןוא עיצולָאװער ןגעק הלוגס ַא זיא סָאד לייוו ,זעיגילער ןייז ןלָאז
 יד וצ ךעלױנה טכאמעג טָאה ערעדנַא ץלא יו רעמ .םזילַאיצַאס
 רענווָאק ןפיוא .גרעבזָאילס טָאקָאװדַא רעטסואוואב רעד סעקַאמורֿפ
 ,טינ הוקמ ןייק ףרַאד ןילַא ךיא :טגָאזעג רענעי טָאה רָאֿפנעמַאזוצ
 ...הוקמ ַא ןָא ןבעל ןשידיא םעד ןלעטשרַאֿפ םינ ךיז ןעק ךיא רָאנ
 רעכלעוו ןיא לוש יד זַא ,ליוו ךיא רעבָא ,ןטלעז לוש ןיא ייג ךיא
 ןדיא עמורפ יד ןענעק ...ןייש ןעזסיוא לָאז ןעייג ןדיא ערעדנַא
 ...?הלּכ רעייז ןצופסיוא ליוו ךיא סָאװ ,םעד ףיוא ןבָאה לכיארַאֿפ
 ןשידיא ןטסקינייװעניא ןֿפױא קוק ןייז ןיא ןיימעגלא ןיא זיא רעווַאניװ
 יד וצ ךעלדנה ןייק רעבָא ,ןגרעבזָאילס ןוֿפ קעװא טייוו טינ ןבעל
 .טכאמעג טינ לָאמנייק ,ךיז טכוד ,רע טָאה שדוקיילּכ ןוא םינבר

 ןעוועג טינ זיא רע .םזינויצ ןוֿפ רענגעק א ןעוועג זיא רעווַאניװ
 רעבָא זיא רע .עניטסעלַאּפ ןיא ץיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד ןגעק
 טלעטשעגקעוװַא ןבָאה ןטסינויצ יד סָאװ ,םעד ןגעק םיואכרוד ןעוועג
 זַא ,ןזײװַאב .וצ טימעג ךיז ןבָאה ןוא דנַאלסור ןגעק עניטסעלַאּפ
 :טעברַא ענעפרַאװעגסױרַא ןַא זיא דנַאלסור ןיא ףמַאק רעזדנוא
 ןֿפױא רָאנ ןייז ייז ןלעוו ,טכער ןעמוקַאב וליֿפַא ַאד ןלעוו רימ ביוא
 -ץגייא ןַא ןיא רָאנ ןבָאה ןדיא ןענעק טכער עתמא סערָאװ ,ריּפַאּפ
 .הכולמ רענ

 ."דנוב , םוצ טנעַאנ לסיבַא טכַאמעג עּפורג סרעוואניוו טָאדה סָאד
 יז זַא ,טכַאמעג קזוח ייז ןוֿפ ןבָאה רימ .טֿפמעקַאב ייז ןבָאה רימ
 טָאטשנָא ; ףמַאק ןָא טכער ןכיירגרעד רָאנ ,טכער רַאֿפ ןֿפמעק טינ ןליוו
 יו ױזַא רעבָא ."רעכירקרעד, ןֿפורעג ייז רימ ןבָאה "רעכיירגרעד
 -לעֿפַאב רעשידיא רעד ןוֿפ ןעגנונעֿפָאה יד טיובעג ןבָאה ייז ןוא רימ
 ,ףמַאק-סגנואיירֿפַאב םענײמעגלַא םעד ףיוא דנַאלסור ןיא גנורעק
 ,עיגָאלָאכיסּפןטנַארנימע רעד ןגעק ןעוועג ןענייז ייז ןוא רימ יו ױזַא
 םייב זיא ,ןדיא ייב ןצנַאלֿפנייא טלָאװעג ןבָאה ןטסינויצ יד סָאװ
 רימ ואוו רעטרע יד ןיא :קיטקַארּפ ַאזַא ןעמונעגנָא ןעוועג "דנוב
 טַאדידנַאק ַא ןרעזדנוא ןריֿפוצכרוד טינ גנונעֿפָאה םוש ןייק ןבָאה
 ןציטש ,"טסיּפורנ , ַא טימ טסינויצ ַא ןשיווצ ךיז טריֿפ ףמַאק רעד ןוא
 .טסינויצ םעד ןנעק טסיּפורג םעד רימ

 -רעטעּפ ןיא ןרעווַאניװ טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה 1917 רעמוז
 -ורג יד .רָאֿפנעמַאװצ ןשידיא םוצ ץנערעֿפנַאקרַאֿפ רעד ףיוא גרוב
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 עניילק 8 רעייז טליּפשעג טייצ-סגנַאגרעביא רענעי ןיא ןבָאה ןטסיּפ
 רעד ןוא ןטנעגילעטניא עשידיא יד .סַאג רעשידיא רעד ףיוא עלָאר
 -ָאס יד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא טלָאמעד ךיז ןבָאה םלוע רעשיטַאבעלַאב
 ,עדָאמ 8 ןרָאװעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןרענָאיצולָאװער ןטסילַאיצ
 ןבָאה ןטסינויצ יד .טכַאמ רעד ייב טייטש סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ףיוא יו
 -םינויצ ַא רָאֿפנעמַאזוצ ןשידיא ןקידנעמוק םעד ןבעג וצ טימעג ךיז
 -גָאט ןיא ןלעטשנײרַא טלָאװעג ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ברַאֿפ עשיט
 ,ןטסילַאיצָאס יד .עניטסעלַאּפ ןגעװו טקנוּפ ןלעיצעּפס ַא גנונעדרַא
 ןָאט וצ ןבָאה ףרַאד רָאֿפנעמַאזצ רעד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ,רעדיוו
 עשידיא יד ןכַאמ טינ ןָאק'מ .דנַאלסור טימ רָאנ ןוא דנַאלסור טימ
 סרעװַאניװ .ןויצ וצ רעמיצ-רעדָאֿפ ַא רַאֿפ דנַאלסור ןיא עימָאנָאטױא
 ךָאד .טליּפשעג טינ ץלָאר ןייק רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפױא ןבָאה רעגנעהנָא
 -נייא זנוא ךיז טָאה ףליה רעייז טימ ןוא טצונעגסיוא ייז רימ ןבָאה
 -כיר עשיטסינויצ-טינ עלַא טקנוּפ םעד ןיא ןקינײארַאֿפ וצ ןבעגעג
 .ןטסינויצ יד ןגעק טייהרעמ ַא ןֿפַאש ןוא רָאֿפנעמַאזוצ ןוֿפ ןעגנוט

 ןרעסערג א ןזיועגסױרא רעוואני טָאה רָאי רַאּפ עטצעל יד
 וימקַא ןֿפלעה וצ טיירג ןעוועג זיא רע .עניטסעלַאּפ רַאֿפ סערעטניא
 .ןָאטעג טינ רע טָאה הבושּת ןייק רעבָא ,טעברַא-עיצַאזינָאלָאק רעד
 טָאה רע .ןעמונעגנָא טינ רע טָאה גנאגךעקנַאדעג ןשיטסינויצ םעד
 טינ ןרעוו לָאז עניטסעלַאּפ ןיא טעברַא עשיטקַארּפ יד זַא ,טלָאװעג
 טינ ןייז לָאז יז ,קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ רָאנ ,ןיילַא ןטסינויצ יד ןוֿפ ךַאז יד
 ןגעק טלעטשעגקעװַא טרעוו סָאװ ,טעברַא עשידיא עטסקיטכיוו יד
 ןשיווצ טעברַא ןייא רָאנ ,רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא טעברַא-יוב רעד
 רָאנ ,עניטסעלַאּפ ןגעק תולג טינ :ןעוועג זיא גנוניימ ןייז .ערעדנַא
 ןשיוצ דנובנעמַאוװצ ןטסקינייװעניא םעד .עניטסעלַאּפ טימ תולג
 -ַאניוו טָאה קנַאדעג ןשיטסינויצ ןטימ עניטסעלַאּפ ןיא טעברא רעד
 .ןעזעגנייא טינ רעוו

 רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא רוגיֿפ עסיורג ַא .ןברָאמשעג זיא רעוװַאניװ
 רענייא קעװַא זיא םיא טימ .ענעצס רעכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיא
 זיא רע .טינש ןטלַא ןופ ןטנעגילעטניא עשידיא-שיסור עטצעל יד ןוֿפ
 ענייז .טֿפמעקַאב םיא ןבָאה רימ ןוא רענגעק ַא רערעזדנוא ןעוועג
 ןעוועג זיא סָאד רעבָא .ןֿפמעקַאב ךיוא רעטייוו רימ ןלעוװו ןעעדיא
 טיצ ,קיליב ריד טכַאמ ייז טימ ףמַאק רעד סָאװ ,רענגעק ענעי ןוֿפ טינ
 ןשַאװּפָא ךָאנרעד וטסזומ ,טסגיז וד ןעוו וליֿפַא ןוא ,ּפמוז ןיא ּפַארַא
 ןעוועג זיא סע ןכלעוו טימ ,רענגעק ַא ןעוועג זיא סָאד .טנעה יד
 .ןֿפמעק וצ דובּכ א ןעוועג זיא סע ןכלעוו טימ ,ןֿפמעק וצ רעווש
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 ווָאנרימס .נ .א

 יד ןוֿפ רענייא ,רעסָאלש 8 ,רעטעברַא-קירבַאֿפ 8 ןעוועג זיא רע

 טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעטלַא ןַא .טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור ןוֿפ ןיז עטסעב

 טימ לוֿפ ,רענעבעגעגרעביא ןַא ,רענעטלאהעגסיוא ןַא ,ןעוועג רע זיא

 -עג רע טלָאװ דנַאלשטייד ןיא .רעריֿפ ַא ,רעוט ַא ,םזילאעדיא ןוויטקַא

 ומַאק ַא ןיא ןברָאטשעג רע זיא דנַאלסור ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא ןסעז

 .עטרוט רעשיטסינ

 טָאה סָאװ ,טנעמַארעּפמעט ןשיגרענע ןסייה ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע

 ,לכש ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רע .ףמַאק ןיא ,גנוגעווַאב ןיא ןבירטעג םיא

 ,ךוב םוצ ,גנוטכַארטנײרַא רעֿפיט וצ ,ןסיוו וצ טבערטשעג טָאה סָאװ
 -טּפיױה ייווצ יד טָא ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז סע .ןענרעל םוצ
 -ֿפָא רעבָא .ןסיוטשעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה רעטקַאראכ ןייז ןוֿפ ןכירטש
 ןרעדנַא םעד רענייא ,ןסָאגעגֿפױנוצ שינָאמרַאה ךיז ייז ןבָאה רעט
 ןוֿפ טלָאװ ,ןעגנוגנידַאב ערעקיטסניג ייב .טרעכײרַאב ןוא טצנעגרעד

 .לעבעב רעשיפסור ןימ א ןסקַאװסיױא טנעקעג םיא

 זיא רע תעב ,טּפַאכרַאֿפ םיא טָאה גנוגעוואב ערענַאיצולָאװער יד
 -ָאס יד וצ טנעָאנ ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק 8 .ןעוועג גנוי רָאג ךָאנ
 לָאמ ןטשרע םעד זיא רע ןעוו רעבָא ;ןרענַאיצולָאװער-ןטסילַאיצ
 -ער רעטשרע רעד רַאֿפ סָאװ ,ןרָאי יד ןיא -- עמרוט ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 -ינוא ןימ 8 ןעוועג ןרענָאיצולָאװער עגנוי רַאֿפ סע זיא ,עיצולָאװ
 ,ןֿפיטרַאֿפ ךיז ןוא ןענעייל וצ טייצ טאהעג טָאה רע ןוא -- טעטיסרעוו
 ןוא ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ,טסיסקרַאמ ַא סױרַא ןטרָאד ןוֿפ רע זיא
 זיא רע .ןבעל ןצנַאג ןֿפױא ןבילברַאֿפ ןעגנולקַאװ ןָא רע זיא רעכלעזא
 ןצנַאג ןטימ ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןיא ןיירַא
 .טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז ןערב

 סָאװ ,ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא ווָאנרימס ךיז טָאה טקורעגסױרַא
 ,דימ ןעוועג זיא עסַאמ יד .עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד רךָאנ

 ריביס ,עמרוט ןיא -- רעוט ןוא רעריֿפ בור סָאד .קיטנעהּפָא ,טשוטנַא
 ןיא קעװַא ןענייז ייז ןוֿפ ךס ַא ;דנַאלסױא ןיא רעדָא עגרַאטַאק ןוא
 ןעוועג זיא גנוגעוַאב עלאגעלמוא יד .ערעיראק ןיא ,ןבעל ןטַאווירּפ
 -עטניא ןוא ןטנעגילעטניא עּפורג ַא טָאה גרוברעטעּפ ןיא .טּפַאלקעצ
 -רַא ןֿפַאש ,סנָאינוי יד ןעיוב וצ ךיז ףיוא ןעמונעג רעטעברַא עטנעגיל
 ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עלאגעל עניילק יד ןצונסיוא ,ןבולק-רעטעב
 יז ןרעטײרברַאֿפ ןוא עיצולָאװער רעטשרע רעד ןוֿפ ןבילבעגרעביא
 ןוֿפ רעדילגטימ עטסוויטקַא יד ןוֿפ רענייא .טעברא עקידעבעל ךרוד
 ,"וװַארטעּפ רעטעברא רעד, רעדָא ,ווָאנרימס ןעוועג זיא עּפורג רעד טָא
 רעריֿפ רעד ןרָאװעג זיא רע .ןעוועג זיא ןעמַאנ רעוויטַאריּפסנַאק ןייז יו
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 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג .ןָאינוי-ןטסילַאטעמ רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ
 ווָאנרימס זַא ,ןלייצרעד ,טעבראעג ןעמאזוצ םיא טימ טייצ רענעי
 -רענע ןַא ,רָאטַאזינַאגרָא רעטנכייצעגסיוא ןא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא
 ,טײקלָאמש רעווָאכעצ ןוֿפ טייוו ,רעוט-ןָאינוי רעשיטקַארּפ ןוא רעשיג

 -ַאב יד .גנוגעוװַאבךןָאינוי רעד ףיוא קוק ןשיטסילַאיצָאס ןטיירב ַא טימ
 ךַאנ רע טגעלֿפ ךָאד .טייצ עײרֿפ ןייז רָאג ןעמונעגּפָא טָאה גנוגעוו
 ךינ זיא רע ןוא ,ןענעייל וצ ,ןענרעל וצ ףָאלש ןוֿפ ןהעש ןסיײרּפָא
 .גנוגעווַאבךסַאמ רעקידעבעל רעד טימ ןעמַאזוצ ןסקַאוװעגסױא

 טָאה ,טעבראעג טלָאמעד טָאה ווָאנרימס רעכלעוו ןיא ,עּפורג יד
 : ןסייהעג טָאה סע ."ןרָאטַאדיוװקיל, ןעמַָאנ םעד ןנָארקעג רענגעק ןוֿפ
 זיא רעלאגעל א רַאֿפ תעב ,ײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד ןרידיווקיל ןליוו ייז
 עּפָאנק ןוֿפ ךשמ ַא ךָאנ ,טנייה .טייקכעלגעמ עיירפ ןייק ָאטינ ךָאנ
 יז :ןָאטעגֿפױא ךס ַא טָאה עּפורג ענעי זַא ,רָאלק רימ ןעעז ,רָאי 0
 ןביוהעג ,סנַאינוי עלַאגעל עטיירב רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא ןֿפַאשעג טָאה
 -רַא רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןלערוטלוק ןוא ןייזטסואווַאב ןשיטילָאּפ םעד
 סָאװ ,ץנעגילעטניא-רעטעברַא ןַא ןעלקיװטנַא ןֿפלָאהעג ,עסַאמ-רעטעב
 רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא עלָאר עקידנריֿפנָא עסיורג ַא טליּפשעג טָאה
 ןבָאה טייצ ןייא זַא ,תמא ךיוא זיא סע רעבָא .עיצולָאװער רעטייווצ
 רעלאגעל רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ןצנַאנ ןיא ךיז ןרָאטַאדיװקיל יד
 ,לַאגעל ןרעוו ןָאטעג טנַאקעג טינ טָאה סָאװ ,ץלַא ףיוא ןוא טעברַא
 עלאגעל יד יוװ ױזַא ןוא .טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ א ייז ןבָאה
 רערעטיירב א סָאװטע רַאֿפ ןוא ,ןיילק ןעוועג ןענייז ןטייקכעלגעמ
 עג 8 ןעוועג זיא -- ךעלגעממוא ןעוועג ייז ןענייז טעברַא רעשיטילָאּפ
 עריא ןרילרַאֿפ לָאז דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב-רעטעברא יד זַא ,רַאֿפ
 -ץצ ןביילב לָאז יז זַא ,טסייג ןרענָאיצולָאװער ריא ,ןליצ עשיטילָאּפ
 ןיא לאגעל זיא עכלעוו ,גנוריֿפנָא רעקידנקינײארַאֿפ א ןָא ,טלקערב
 סױרַא טלַאמעד זיא ווָאנַאכעלּפ .ךעלגעממוא ןעוועג ךיוא טייצ רענעי
 ,טנרַאװעג טָאה רע .ןרָאטַאדיװקיל יד ןגעק קיטירק רעֿפרַאש ַא טימ
 -ץלּפ זיא קימץעלַאּפ ןוֿפ ןערב ןיא רעבָא .טייקיטייזנייא ןופ טיהעגּפָא
 -ץגּפָא טינ טָאה ןוא קיטייזנייא לסיב ַא ןרָאװעג ךיוא ןיילַא ווָאנַאכ
 -יווקיל יד סָאװ ,טעברא רעד ןוֿפ ןטייז עוויטיזָאּפ ,עטוג יד טצַאש
 .ןַאטעגֿפױא ןבָאה ןרָאטַאד

 זיא טייוו וצ רעבָא ,ןרָאטַאדיוװקיל יד וצ טרעהעג טָאה ווָאנרימס
 ןטייקכעלגעמ עלאגעל יד קידנצונסיוא .קעװַא טינ טרּפ םעד ןיא רע
 ,גנוגעוװאב-רעטעברַא ענעֿפָא עטיירב א ןֿפַאשַאב וצ קידנבערטש ןוא
 -/ג גרוברעטעּפ ןיא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רע זיא
 זיא טעברַא עלאגעלמוא יד .עּפורגיטַאיציניא עלַאגעלמוא יד טעדנירג
 -קַארּפ רעד טיול ,רעלַאגעל רעד וצ בָאגוצ רעקיטיונ ַא ןעוועג םיא ייב
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 עמ סָאװ ,לַאגעלמוא ןָאט ,ןָאק'מ סָאװ ,לַאגעל ןָאט :עלומרַאֿפ רעשימ

 -עװַאב ןייא ןיא שינָאמרַאה ןסיגֿפױנוצ טעברַא םינימ ץדייב ןוא ,זומ

 רעבערגידלָאג עקידנקיירטש יד ףיוא הטיהש רעד ךָאנ ,9 ןיא .גנוג

 "םור ןיא ןסַאמ-רעטעברַא יד ךיז ןבָאה ,ריביס ןיא ,ענעל ךייט םייב

 ךיז טָאה סע .טעלּפירעניה ןשיטילָאּפ רעייז ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא דנַאל

 יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ווָאנרימס ןוא ,גנובעלֿפױא ןַא ןביוהעגנַא

 .הרוש רעטשרע רעד ןיא עטשרע

 ןוֿפ ץנערעֿפנָאק ַא ןעמוקעגרָאֿפ ןיוו ןיא זיא 1919 טסוגיױא ןיא

 יד ןקינײארַאֿפ : ןעוועג זיא ליצ רעד .ןטסיקצָארט ןוא סעקיוועשנעמ

 ןַא ןטעברַאסױא ,עיטַארקַאמעדילַאיצַאפ רעד ןוֿפ תוחוּכ ענעטלָאּפשעצ

 ךיא בָאה ץנערעֿפנַאק רענעי ףיוא .עיניל עשיטקַאט עכעלטייהנייא

 רעגרוברעטעּפ ןופ טַאגעלעד א ןעוועג זיא רע .ןווָאנרימס ןֿפַארמעג

 ןענייז ןיוו ןיא ץנערעֿפנַאק-טסוגױא רעד ףיוא .עּפורגויטַאיציניא

 ,ווָאטרַאמ ,יקצָארט יו רעוט ןוא רענדער עקידנצנעלג עכלעזַא ןעוועג

 ןוא רעסָארגיקעװַאלס ,םעדעמ ,שטיװָאמַארבַא ,רעביל ,ןַאד ךיז טכוד

 רעטעברַא רעד ךיז טָאה ךָאד ןוא .יקצעלַאװ .ס .ּפ .ּפ רעקניל רעד

 ָאגַאמעד ןָא טדערעג טָאה רע .ןעזעגנָא קרַאטש ןטרַאד ווַאנרימס

 רעקידעבעל רעטנוזעג ןוא רָאמוה-סקלָאֿפ טימ רעבָא ,ןזַארֿפ עשיג

 -עג ,טנעיילעג טָאה שטנעמ רעד זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא סע .קיגָאל

 רעלרעווש לסיב ַא טּפעש רע סָאװ ,ןתמא יד זַא ,טכוזעג ןוא טכַארט

 ,המשנ ןייז ןוֿפ ףיט רעד ןיא טגָאטייװעגכרוד ןענייז ,סױרַא ךיז ןוֿפ

 סָאװ ,תוירחַא רעסיורג רעד בילוצ טכייל טינ ןָא םיא ןעמוק ייז ןוא

 געט ץנעי ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .ךיז ףיוא טליֿפ רע

 -עגנייא ךיז טָאה רימ ןעוו ,לַאמ סעדעי ,ענובירט רעד ןוֿפ טרעהעג

 ךיא בָאה ,ךעלנעזרעּפ רעטרעוו רָאּפ ַא םיא טימ ןּפַאכוצרעביא ןבעג

 טַאירַאטעלַארּפ רעשיסור רעד ןשטנעמ עכלעוו טָא :דײרֿפ ַא טליֿפעג

 -עגוצ קרַאטש ךיז ןבָאה רעוט ערעטלע יד !ןבעגסױרַא ךיז ןוֿפ ןָאק

 טלָאװעג ןוא טריטוקסיד סייה ןבָאה ייז תעכ ןוא דייר ענייז וצ טרעה

 טלָאװעג ץלַא יו רעמ עלַא ייז ןבָאה ,ערעדנַא יד ענייא ןגייצרעביא

 דור יד ןסעזעג זדנוא רַאֿפ זיא טלַאטשעג ןייז ןיא :ןנייצרעביא םיא

 טָאה סע ןעוו ,ןטנעמַאמ עּפרַאש יד ןיא ןוא .עסַאמ-רעטעברַא עשיס

 ךיז טעוו'מ ןוא ןסירעגֿפױא ץנערעֿפנָאק יד טרעוו טָא ,טכאדעג ךיז

 ןוֿפ לגניצ סָאד ןעוועג ווָאנרימס זיא ,טשינרָאג טימ ןרָאֿפרעדנַאנוֿפ

 ,םיא ףיוא קידנקוק .טכיוועגכיילג יד ןטלַאהעגנייא טָאה סָאװ ,לָאשגָאװ

 טָאה ןגיוא ענייז ךרוד .הרשּפ 8 ןעניֿפעג זומ עמ זַא ,טליֿפעג ןעמ טָאה

 -עג ןוא טקוקעג ,גנוגעווַאב-רעטעברַא עשיסור יד זדנוא ףיוא טקוקעג

 -עֿפנַאק רענעי ףיוא . ..ןרָאלרַאֿפ ךיא ןיב גנוקיניײארַאֿפ א ןָא : טנַאמ

 ןיא ןוא קָאלב-טסוגיוא רענעֿפורעג ױזַא רעד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ץנער
 -רַא רעד ןרָאװעג ןבילקעגפיוא זיא (עיסימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא) רעטנעצ

 .ווָאנרימס רעטעב
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 ןיא .טעבראעג ויטקַא טָאה ווָאנרימס .רָאי 8 רעבירַא ןענייז סע
 ןייק טקישעגסױרַא םיא טָאה'מ .ןרָאװעג טריטפערא רע זיא 83
 -ץג ךיוא ךיז רע טָאה טכיזֿפױא-ײײצילַאּפ רעטנוא ןטרָאד רעבָא .עגיר
 רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןוא סנָאינוי יד ןיא וויטקַא ןטעברַא וצ טגילק
 ןֿא ןעוועג ווָאנרימס זיא גירק-טלעוו ןוֿפ טייצ רעד ןיא .עיצאזינַאגרָא
 זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןוֿפ ,ץענָארַאבָא
 -שטייד ןוֿפ גיז ַא לייוו ,ןשטייד יד ןגעק דנַאלסור ןקידיײטרַאֿפ וצ ביוחמ
 גנולקיוטנַא רעשימָאנָאקע רעד רַאֿפ ּפַאלק רעסיורג ַא ןייז טעוװ דנַאל
 טעוו דנַאלסור ,ןרעוו ןכָארבעג טעוװ עירטסודניא יד ;דנַאלסור ןוֿפ
 טעוו ןוֿפרעד ; םירעיוּפ עניילק ןוֿפ דנַאל א רעירֿפ יוו רעמ ךָאנ ןרעוו
 -ַאצ רעד ןרעוו רעקרַאטש ,עיצקַאער עשיצירּפ יד ןרעוו רעקרַאטש
 ץשיטסילַאיצָאס יד ,רענעלק ןרעוו טעוװ טָאיראטעלַארּפ רעד ; םזיר
 ןטּפשמ וצ טרָא סָאד זיא ָאד טינ .רעכַאװש גנַאל ףיוא גנוגעווַאב
 -רימס רעבַא .טינ רעדָא טכערעג ןעוועג ייז ןענייז יצ ,סעצנַארָאבָא יד
 ןטסָאּפ ןייז ןזָאלרַאֿפ טינ גירק ןוֿפ טייצ רעד ןיא וליֿפַא טָאה ווָאנ
 ןייז רע טָאה טייצ רעטסרעטצניֿפ רעד ןיא וליֿפַא .גנוגעווַאב רעד ןיא
 .ןבעגעגֿפױא טינ טעברא עשיטסילַאיצַאס

 עסיורג יד .1917 ץרעמ ןוֿפ עיצולָאװער יד ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 רעד .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ערעווש יד ,גרָאז רעסיורג רעד ןוא החמש
 -יא עיצאגעלעד ַא טקישעג טָאה ןטעוװָאס יד ןוֿפ טעטימָאק-ריֿפסיוא
 ןשיטַארקָאמעד א רַאֿפ ןריטינַא וצ עּפָאריײא ןופ טעטש עסיורג יד רעב
 .עטגיזַאב ןָא ןוא רעגיז ןָא ,עיצובירטנַאק ןָא ןוא עיסקענַא ןָא ,םולש
 -ָאס יד ןעגנערבֿפױנוצ : קעווצ ןייא ךָאנ טַאהעג טָאה עיצַאגעלעד יד
 ןעיינַאב וצ ןֿפלעהטימ ,רעדנעל עכעלדנייֿפ יד ןוֿפ רעריֿפ עשיטסילַאיצ
 לָאז טַאירַאטעלַארּפ-טלעוװ רעד ידּכ ,לַאנָאיצַאנרעטניא-רעטעברַא םעד
 ,םיחולש הףניֿפ יד ןוֿפ רענייא .םולש םעד ןריטקיד זיא סע ליֿפיװ ןענָאק
 ןוֿפ טאירַאטעלָארּפ םוצ טקישעג טָאה ץיצולָאװער עשיסור יד סָאװ
 ןענייז ריֿפ עקירעביא יד .ווָאנרימס רעזדנוא ןעוועג זיא ,עּפָאריײא
 רעד ,ווָאנַאזַאיר קיוועשנעמ רעד ,גרעבנעדלָאג קיװעשלַאב רעד : ןעוועג
 ,ךילרהע .ה טסידנוב רעד ןוא ווָאנַאסור רענָאיצולָאװער-טסילַאיצָאס
 ךיא בָאה 1917 ינוי ןיא דנַאלסור ןייק עקירעמַא ןוֿפ געווקירוצ ןיימ ףיוא
 טימ ןעזעג ךיז בָאה ךיא .עיצאגעלעד יד ןֿפַארטעג סלָאהקָאטס ןיא
 רעד ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא ןבױהעגֿפױא םיא טָאה עיצולָאװער יד .ןווָאנרימס
 רעקיבלעז רעד ןבילבעג ןזעוו ןצנַאנ ןייז טימ זיא רע רעבָא ,עילַאװכ
 ףיוא טנגעגַאב בָאה ךיא ןכלעוו ,"ווָארטעּפ רעטעברַא , רענעדײשַאב
 רעד וצ טקוקעגוצ טוג ךיז טָאה רע .ןיוו ןיא ץנערעֿפנַאק-טסוגיױא רעד
 -ענרעביא ,ןענרעל סעּפע טלָאוװעג קידנעטש יו ,רעֿפטָאמטא רעדמערֿפ
 ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןצנַאג ןיא טעמּכ ןעוועג זיא המשנ ןייז רעכָא .ןעמ
 ןוא עצראווש יד ןגעוװו טדערעג רע טָאה ץלַא יו רעמ ןוא ;דנַאלסור
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 -ָאוער רעשיסור רעד ןוֿפ למיה םעד ןקעדַאב סָאװ ,סנקלָאװ עטיור
 ...םנקלָאװ עטיור ןוא עצרַאװש עכעלרעֿפעג יד ,עיצול

 ימָאק-לַארטנעצ ןיא ןיײרַא טייג ,דנַאלסור ןיא םוא ךיז טרעק רע
 -לָאב יד .טעברַא ןוא טעברַא רעדיוו ןוא .סעקיוועשנעמ יד ןוֿפ טעט
 -רעטעּפ יד ףיױא .ןָא טינ רֶע טמענ שינערעקרעביא עשיטסיוועש
 -יטסירָארעט רעד ןגעק ףמַאק ןרעווש א רע טריֿפ ןקירבַאֿפ רעגרוב
 סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאֿפ .טסקַאװ רָארעט רעד רעבָא .רוטַאטקיד רעש
 שיטילָאּפ ןייז וצ ךעלגעממוא טרעוו ,ןענעק ןרעגַאל עלַא ןוֿפ רעוט יד
 ,געט ףיוא טינ קסע ןא זיא סָאד זַא ,סױארָאֿפ טעז ווָאנרימס .וויטקַא
 רע .ןבעל ןשיטילָאּפ ןוימקַא ןוֿפ ךיז רע טקיטיײזַאב .ןרָאי ףיוא רָאנ
 רע ,טעטיסרעווינוא ןיא ךָאנרעד ,טעטלוקַאֿפ-רעטעברַא ןיא ןָא טמוק
 8 ייב גנוגעווַאב רעד ןעמוק ץינוצ לָאז סָאװ ,טֿפַאשנסיוװ ןבײלקנָא ליוו
 -ץטילימ רעד .1921 גנילירֿפ רעד טמוק טָא רעבָא .גנובעלֿפױא רעיינ
 .ןברוח ןטסערג םעד זיב דנַאלסור טריֿפרעד טָאה םזינומַָאק רעשיר
 רעטַאטשנָארק ןוֿפ טייצ רעד ןיא .טיוט ןוא רעגנוה ,גירק-רעגריב
 ןביױהעגנָא ןקירבַאֿפ יד ףיוא גרוברעטעּפ ןיא ךיז ןבָאה דנַאטשֿפױא
 ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא ךיז טָאה ווָאנרימס .ןטסעטַָארּפױסַאמ ןוא ןקיירטש
 -עג רֶע זיא טציא .ןרָאװעג טריטסערא זיא רע ןוא גנוגעוואב רעד
 ןרָאװעג טקיטשרעד ,קסלַארוא-ענכרעוו ןוֿפ עמרוט רעד ןיא ןברָאטש
 .ַאמטסַא ןוֿפ

 וצ טינ ךיז טניול ריא רַאֿפ זַא ,סייוו רוטַאטקיד עשיטסינומָאק יד
 -לַאיצַאס ןטימ ןָאטעג סע טָאה יז יו ,לָאמַא טימ ןטסילַאיצַאס ןטיוט
 -רַא םעד עמוד רענעװטסרַאדוסָאג רעד ןוֿפ טַאטוּפעד ןשיטַארקַאמעד
 גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס ַא ןוֿפ רָאטקאדער ןטימ ,ווָאקַאילוט רעטעב
 ץעכלעוו ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס יד טימ רעדָא םירק ןיא עירול
 -ניא רעקצעווָאלָאס ףיוא םונהיג םענערָארֿפרַאֿפ ןיא ןסָאשרעד טָאה'מ
 א זיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןסַאמ-רעטעברַא יד ףיוא טגער סָאד .לזד
 נא זיא .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינומָאק רעד רַאֿפ רעטש רעקרַאטש
 ױזַא יד ננַאג ןיא ןעמ טזָאל ,ליוק ַא טימ סקיב ַא ןצונַאב וצ טָאטש
 -רַאֿפ ,לָאמ8ֿ טימ ןטיומט וצ טָאטשנַא .עניטָאיליג ענעקורט ענעֿפורעג
 -ךומ יד ןיא טיוט םוצ ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןעמ טקינייפ
 ; ןאטסעקרומ רעדָא ריביס ןוֿפ ןדנגעג ענעטלָאשרַאֿפ יד ןיא ןוא סעמ
 רערעפערג ַא זיא'ס .ןֿפָארט רַאֿפ ןּפָארט טולב רעייז סיוא טּפַאצ'מ
 -עג ערעזדנוא ןעמוקעגמוא ןענייז ױזַא .למוט רערענעלק ַא ןוא ןייּפ
 ןלטֿפעג זיא טציא .ערעדנַא ךס א ,ךס א ןוא וװָארטסַא ,יקסרוטַאב ןסָאנ
 ערעזדנוא ןוֿפ ךס ַא זַא ,ךיז טסנָאמרעד וד ןעוו ןוא .ווָאנרימס ןברק ַא
 עשיטסינומָאק יד ןיא טייהרעקידעבעל ןלױֿפ עטסרעייט ןוא עטסעב
 ןרעביא טלעק א רעבירא ריד טייג ,רעטרע-סגנוקישרַאֿפ ןוא סעמרוט
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 רשֿפא ןוא ?ןגרָאמ ןייז ייז טימ טעװ סָאװ :ןגָאלשַאב ןטסגנא ,בייל
 רעד טייטש רעווװ ... ?טינ ןוֿפרעד ךָאנ ןסייוו רימ רָאנ ,טנייה ןיוש
 ? לטעצ ןֿפױא טיוט ןשיטסינומָאק םייב רעטסטנעָאנ
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 ? יקםנישזרעשוד ןעוועג זיא שטנעמ טרָאס ַא רַאט סָאװ

 -טוא טעמּכ זיא ,טיוט ןייז ךָאנ טונימ רעסייה רעד ןיא ,טציא
 אקעשט רעד ןוֿפ רעריפ םעד ןוֿפ דליב קיטכיר ַא ןלָאמוצסיוא ךעלגעמ
 עטכייל ןייק ןייז טינ סע טעוװ רעטעּפש גנַאל ךָאנ ןוא .דנַאלסור ןיא
 רעטשרע רעד ןופ רָארעט םעד ךָאנ רָאי 140 ןיוש .טעברַא קיטש
 טמוקַאב ןוויכרא עלעקנוט יד ןוֿפ ןוא עיצולָאװער רעשיזױצנַארֿפ
 עכלעוו ,ןלאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקַאד ץעיינ ןוא עיינ ןילַא סױרַא ןעמ
 טייקיטעט ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא ןייש רעדנַא ןַא רָאג ןפרַאװ
 ןשטנעמ יד ,רימ .םירבה ערעייז ןוא רעיּפסעבָאר ,ןָאטנַאד ,טַארַאמ ןוֿפ
 -נייא ןרַאבלטיממוא ןוֿפ הלעמ עסיורג יד ןבָאה ,רוד ןקיבלשז םנוֿפ
 רעבָא .ןעוועג ייברעד ןיילַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ךָאד ןענייז רימ .קורד
 ןשינעעשעג ענעֿפָא ןוֿפ תודע עקידעבעל ןעוועג ןענייז רימ ביוא
 דנובנעמַאזוצ רענײײמעגלַא רעייז ןוא םידעֿפ עכעלרעניא יד ןענייז
 רעד ןופ תודוס , יד ןיא ןבָארגַאב ,ןטלַאהַאב זדנוא ןוֿפ ןבילבעג
 .ףרעװ טקעדעגפיוא ךיג ױזַא טינ ןלעוװ עכלעוו ,"עקיישטיזוזערשט
 טינ ןעייטש רימ ?ןויטקעּפסרעּפ עקיטיונ יד ןעד רימ ןבָאה ןוא
 ןוא ןשינעעשעג יד ןוֿפ לייט ַא ןענייז רימ .ןשינעעשעג יד רעסיוא
 .ןטייז עלַא ןוֿפ ןקוקמורא טינ ייז ןענעק

 ןייק טינ סיואכרוד זדנוא רַאֿפ זיא ןטסירָארעט יד ןוֿפ טעברַא יד
 -וטש וויטקעיבָא ןוא קיאור ןענעק ןלָאז רימ סָאװ ,ךאז עקיטליגכיילג
 טייוו ױזַא ןענייז עיצולָאװער רעשיזיױצנַארֿפ רעד ןוֿפ רעוט יד .ןריד
 יז רעביא ןטּפשמ טינ טנייה ךָאנ רימ ןענעק ךָאד ןוא זדנוא ןוֿפ
 קיאור ןצַאשּפָא רימ ןלָאז עשז יוװ .ןטֿפַאשנדיײל עטנערבוצ ןָא ,טלַאק
 טֿפור ןיילַא ןעמָאנ ןייז ןוא ,טנעָאנ ױזַא זיא רעכלעוו ,ןיקסנישזרעשזד
 -דניווש ,טולב סָאד ןדיז טכַאמ ,ןעגנורענירעד עטסכילנייּפ יד סיזרַא
 ...ּפָאק םעד ןעק

 -קַארַאכ רעד וצ ןכירטש עכעלטע ןֿפרַאװנָא ןוואורּפ ךיא ליוו ךָאד
 טנעקעג "ןסקילעֿפ , בָאה ךיא .םענעברָאטשרַאֿפ םעד ןוֿפ קיטסירעט
 -נַאמָאד , טימ ךיז בָאה ךיא .ענליוו ןיא קירוצ קיסיירד רַאי ַא טימ
 רע זיא טלָאמעד .עשרַאו ןיא רעטעּפש לָאמ רַאּפ א טנגנעגַאב "ןיקס
 ,ןכירטש עקינייא רעבָא .םענעגנַא ןוא ךייוו -- ןוא סייה ,גנוי ןעוועג
 -נוא רעלַאגעלמוא ןַא ןוֿפ רעוט םעד ןיא טקרעמַאב בָאה ךיא עכלעוו
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 -קַארַאכ רעד רַאֿפ ןעמוק ץינוצ רשֿפא ןענעק ,ײטרַאּפ רעשידרערעט
 -טנָאיצולָאװער רעד ןוֿפ דילגטימ ןקידרעטעּפש םעד ןופ קיטסירעט
 ךס ַא טימ טנַאקַאב ןעוועג ןיב ךיא .גנוריגער רעשיטסירָארעט רער
 ןרָאי יד ןיא .ד .ס .ּפ ןוא .ס .ּפ .ּפ עקניל ,עטנַאקַאב עטנעַאנ ץנייז ןוֿפ
 -לֵא רעד ןוֿפ רעריֿפ םעד טימ ךיז ךיא בָאה ,דנַאלסור ןיא ,1
 ןיב ךיא םגה רעבָא .ןֿפָארטעג טינ לָאמנייק ַאקעשט רעדנעלסור
 ךָאד ךיא געלֿפ ,טסידנוב ַא ,קיוועשנעמ ַא ןעוועג ,טציא יו ,טלָאמעד
 ענעעזעגנָא טימ ןֿפערטנעמַאזוצ ךיז ןעגנודניברַאֿפ עקילָאמַא בילוצ
 -רעטניה עטסקינייוועניא טסואוועג טּפָא בָאה ךיא ןוא ,ןטסינומָאק
 םלוע רעטיירב רעד עכלעוו ןגעוו ,ןעגנוניימ ןוא ןעגנוריסַאּפ ןסילוק
 .טַאהעג טינ גנונַא ןייק טָאה

 רעדיױש ןוֿפ ןלֿפעג סױרַא טֿפור יקסנישזרעשזד ןעמַאנ רעד
 דנַאלסור ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעטיירב רעד ייב זיולב טינ ליורג ןוא
 ַא ןיא טליהרַאֿפ זיא רע ;טכַאמ-ךטעװָאס רעד ןוֿפ רענגעק ייב ןוא
 ץלַא טינ .אֿפוג ןטסינומָאק יד ייב וליֿפַא ץנַאלגױלַארטש ןרעטצניֿפ
 ןיא ןַארַאֿפ .רָארעט ןוֿפ םידיסח ןצרַאה ןיא ךָאד ןענייז ןטסינומָאק
 -עג טינ טסלָאז וד ײטרַאּפ רעכלעוו וצ סָאװ ,סנױזַא סעּפע רָארעט
 טסנַאמרעד וד ןעוו ,ןַאט רעטיצ ַא שטנעמ רעד ריד ןיא זומ ,ןרעה
 ,םעטסיס-סגנוריגער סלַא ,רָארעט ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןוא .םעד ןָא ךיז
 ץלַא זַא ,טליֿפ רע ןוא ןרעדנַא םעד ךָאנ טריּפש רענייא רעדעי תעב
 טסינומָאק רעטסיירטעג רעד וליפַא זיא ,םיא ףיוא ןרעיול ערעדנא
 ןגרָאמ רע טעוו ןשינעעטעג יד ןוֿפ סָאַאכ ןיא זַא ,רעכיז םינ לָאמנייק
 ןרעוו טינ ,אקעשט רעד ןוֿפ לגענ עקיטולב יד ןיא ןלַאפנײרַא טינ
 .ןעיוב ןיילַא טנייה טֿפלעה רע סָאװ ,הבזמ םעד ףיוא ןברק ןייק

 רעדנַאנַאֿפ ךיז ןעייג רענגעק ערעייז טימ ןטסינומָאק יד .רעטייוו
 -ַאמ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ,שיטע ױזַא טינ רַארעט ןגעוו ןעגנוניימ ןיא
 :ןגָאז רימ .טייקיסעמקעווצ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ,שיטילָאּפ יו ,לַאר
 -ַאס ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאברָאֿפ עקיטיונ יד ָאטינ ןענייז דנַאל א ןיא ביוא
 -נזיוט לֿפיױװ .ןֿפַאשַאב טינ סיוועג רָארעט טימ ייז ןעמ טעוו ,םזילַאיצ
 -ירּפ םעד ןֿפמעקַאב וצ ידּכ ,ןטינשרַאֿפ ַאקעשט יד טָאה סנבעל רעט
 ןעײרֿפ ןריֿפנייא טזומעג ןעמ טָאה ףוס לֹּכ ףוס ןוא ,לדנַאה ןטַאוװ
 -ץגמוא ןוא טכַאמ יד ןריזילַארָאמעד רָאנ ןעק רַארעט רעד ;לדנַאה
 .טשינ רַאג רֶע ןעק ןֿפַאש ,קלָאֿפ ןוֿפ ןדייל יד ןרעסערגרַאֿפ רעיוה
 יז ;רָארעט ןוֿפ ןטֿפערק-סגנוֿפַאש יד ןיא ןביולג ןטסינומָאק יד
 ; ןייטש ַא ןוֿפ רעסַאװ ןגָאלשסױרַא ןעמ ןעק ןקעטש ַא טימ זַא ,ןטלַאה
 -עבעל יד וצ רעבָא ; זומ רערענָאיצולַאוװער א ייז ייב זיא רָארעט רעד
 עקירעביא ןייק ייז ןליֿפ זומ ןקיטולב םעד טָא ןוֿפ םיחולש עקיד
 ,לַאמרָאנ זיא'מ ביוא ןוא ,ןשטנעמ טרָאֿפ ךָאד זיא'מ .טינ עיטַאּפמיס
 .ןעײרֿפַאב וצ ךיז טכייל ױזַא טינ רָאג שטנעמ עלעטניּפ םעד ןוֿפ זיא
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 ַא רַאֿפ ןיקסנישזרעשזד ןטלַאה עכלעוו ,ןטסינומָאק יד וליֿפַא ןוא

 רענידנצעג עקילָאמא יד יו ,ליורג ןקילייה א םיא וצ ךָאד ןליֿפ ,שודק

 .ךלומ טָאגּפָא ןרַאֿפ

 ,טקַאֿפ םעד ףיוא טכַארטרַאֿפ לָאמַא ךיז ןעמ טָאה .ןתובשחמ

 ןבָאה בור סָאד ? סור קינייװ רָאג ןעוועג ןענייז שקעשט ןיא סָאװ

 ךיז טנָאמרעד .ןדיא ןוא ןקַאילָאּפ ,ןשיטַאל ,ןעניֿפ טנידעג ןטרַאד

 ,טכילשנוא ,םיצַאל ,סרעטעּפ ,יקצירוא ,יקסנישזרעשזד :ןעמענ יד

 "ניװָארּפ יד ןגעו ןדער וצ טינ ןיוש ,שטיוועקודייא ,יקסנישזנעמ

 .ךָאנ ןוא ,ךַאנ ןוא ןיקמַאכאנ ,ץראווש ,ץישֿפיל ,שטייד :עלעיצ

 ןלעטשקעוװא ןענעק טלָאז ריא סָאװ ,ןעמענ עשיסור ךס א ריא טסייוו

 -גרָאבעגסױא ןייק טינ ,ןעמענ עשיסור --- הרוש רעקיבלעז רעד ןיא

 ָאד ךיז םענ ךיא ...?ןסור עטכע וצ עקַאט ןרעהעג סָאװ רָאנ ,עט

 רעבָא .ַאקעשט ןוֿפ דנַאטשַאב ןלַאנַאיצַאנ םעד ןרעלקרעד וצ ןַא טינ

 .טניולעג ןבעלכ טָאה םיא ףיוא ךיז ןטכַארטרַאֿפ

 ליורג א טליֿפעג ןבָאה ןיקסנישזרעשזד וצ :טגָאזעג בָאה ךיא

 רמָאק רעטנַאקַאב א רימ וצ טגָאז ןטכענ .ןטסינומָאק ךס ַא וליֿפַא

 ךיא ליוו ןגעװטסעדנוֿפ ,רעטכער ַא טייז ריא --- סייוו ךיא :טסינ

 ,יקסנישזרעשזד רעקיזָאד רעד ,ךעלרע ןעוועג זיא רע : ךייא ןוֿפ ןרעה

 טָאה רענעי ןוא .ךעלרע טולַאסבַא :טרעפטנעעג בָאה ךיא ?טינ יצ

 טגָאז ,ךעלרע :קיטייוו ןוא קֿפס ןוֿפ ןָאט ַא ןיא טגערֿפעג רעטייוו

 ?ַאקעשט ןוֿפ רעריֿפ רעד ןעוועג רע זיא סָאװרַאֿפ ָאט ,ריא

 -םור ןיא ןכַאמוצכרוד ןעוועג טרעשַאב זיא סע ןעמעוו ,ןשטנעמ

 עקירעיורט עלַא ןטנעָאנ ןוֿפ ןעזוצ ןוא 1918:1921 ןרָאי יד דנַאל

 ךיז ייב ןפוא םושב ןענעק ,טייצ רעקירעיורט רענעי ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ

 ןוא טייקכעלרע יוװ ןֿפירגַאב ייווצ עכלעזַא ןדניבֿפױנוצ טינ חומ ןיא

 טנידעג ןבָאה ַאקעשט ןיא ? ןייז שרעדנַא סע לָאז יװ ןוא .אקעשט

 ילעוו ,ןטסירויטנַאװַא ,רעכערברַאֿפ עלענימירק ,ןרָאדנַאשז ענעזעוועג

 ייב .תוכאלמ-רעגניֿפ ערעייז רַאֿפ דלעֿפ טיירב ַא ןענוֿפעג ןבָאה עכ

 ףמַאק םייב ללכב ,סעיצַאקסיֿפנָאק ןוא סעיציזיווקער ,ןעגנוכוז-זיוה

 -ערַאװעצנָא טייקכעלגעמ עטסעב יד ןעוועג זיא ,ץיצַאלוקעּפס ןגעק

 ןובשה םענעגייא רעייז ףיוא טֿפָא ןגעלֿפ ןטסיקעשט יד .טנעה יד ןעמ

 ךָאנרעד ןוא רעזייה עטַאווירּפ ןוא ןטֿפעשעג ףיוא ןלַאֿפרעביא ןכַאמ

 ןעמ טגעלֿפ רעמיטנגייא יד ייב .ביור ןטימ טלייטעג ךיז ייז ןבָאה

 םינ -- ןענוֿפעג טשינרָאג ייז ייב טָאה'מ זַא ,ןטֿפירשרעטנוא ןעמענ

 רַאבַאכ לֿפיװ ןוא .ןבעל ןטימ ןריקיזיר ןסייהעג טָאה ,ןביירשרעטנוא

 סָאװ ,רַאבַאכ ןוא ,ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ ,רַאבַאכ ,ןעמונעג ןעמ טָאה

 טָאה'מ ואוו ,טרָא ןַא ןעוועג זיא אקעשט יד ...ןֿפלַאהעג טינ טָאה

 טימ ןענעכערּפָא קיטולב ךיז ,תונובשח ץעטלַא ןריֿפרעטנוא טנעקעג

 ןקיטעז טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ עלַאמרַאנ-טינ ואוו ,טרָא ןַא ,אנוש א
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 .ןוא דליש ןרעטנוא .טולב ןעז וצ ,ןקיניּפ וצ האנה עקנַארק רעייז
 -רַאֿפ עמסכעלרעדיוש יד ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ןענייז ַאקעשט ןופ ץוש
 -עג ַאקעשט ןיא ןענייז ,עלא יו רעטֿפָא ןוא ץלא יו רעמ .סנכערב
 ןעמוקַאב טָאה ייז ןוֿפ רעוו ןטלעז .ןטסיקעשט ענעלַאֿפעגכרוד ןסעז
 טָאה'מ :ןעיירדסיורא ךיז ייז ןגעלֿפ בור סָאד .ףָארטש עטנידרַאֿפ ןייז
 ,עלערינש 8 ףיוא יו ,ךיז ךָאנ ןּפעלשכָאנ טינ ןלָאז ייז ,טַאהעג ארומ
 סע ןוא ;ןלַאֿפעגכרוד טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטסיקעשט יד ןופ ךס ַא
 אקעשט יד ןרימַאלב טעוװ סָאװ ,לַאדנַאקס א ןעמוקסיורא ךָאנ ןעק
 -לעֿפַאב רעד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טכַאמ-ןטעיװָאס עצנַאג יד ריא טימ ןוא
 ןעמוקסיורא ןטלעז טינ ןגעלֿפ םישעמ עסואימ עכלעזַא בילוצ .גנורעק
 .טכירעג ןלעיציֿפָא ןטימ אקעשט רעד ןשיווצ ןטקילֿפנַאק עֿפרַאש
 יד גיז ַא טימ סױרַא בור סָאד טגעלֿפ ןטקילֿפנָאק עכלעזַא ןוֿפ ןוא
 ריֿפסױא רעד -- םָאקלָאּפסיא רעד וליֿפַא רעכלעוו ןגעק ,אקעשט
 .קרַאטש גונעג ןעוועג לָאמ עלַא טינ זיא -- טעיוװָאס ןופ טעטימָאק
 ,הכולמ רעד ןוֿפ לייז רעטסקיטכיוו רעד ןרָאװעג זיא ַאקעשט יד
 .רָארעט ףיוא ןטלאהעג ךיז טָאה עכלעוו

 -רע ןא ,רעשיאעדיא ןַא ,שטנעמ ַא ןעמוקעגנָא אקעשט ןיא זיא
 ןלעטשנייא ךיז טוואורּפעג ןטרָאד טָאה רע ןוא רענַאיצולָאװער רעכעל
 רע זַא ,ןזייוו דלַאב םענייא ַאזַא ןעמ טגעלֿפ ,ןּפיצנירּפ ענייז רַאֿפ
 -קעװַא טכאמעג רעדָא ןעמונעגוצ םיא טָאה'מ ;טרָא ןַא ףיוא טינ זיא
 עקידלַאװג יד זַא ,ןֿפערט ךיױא טגעלֿפ סע ןוא ;ַאקעשט ןוֿפ ןייג
 ןגָארקעג לָאמַא טימ טָאה טסיקעשט רעשיאעדיא רעד סָאװ ,טכַאמ
 םיא טָאה ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוֿפ ןבעל ןוא טײהײרֿפ רעד רעביא
 -ַאיסעֿפָארּפ ןכעלנייוועג ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןוא טריזילַארָאמעד ךיג
 .טסיקעשט ןלענ

 -לץֿפַאב רעד ןגעוו -- אֿפוג ןטסינומָאק יד ןבַאה -- ץלַא ץוחַא
 ןעק ןעמ קינייו יו ,טסואוועג -- טדערעגּפַא ןיוש זיא גנורעק
 -ילץֿפוצ לֿפיװ ,סױרַא טגָארט ַאקעשט יד סָאװ ,ןלייטרוא יד ןעיורט
 -ןטעיוװַאס רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ וליֿפַא ןַארַאֿפ זיא םעד ןיא ןטייק
 רימ תעב זַא ,טנַאמרעד טסינומָאק ַא רימ טָאה גנַאל טינ ָאד .טכַאמ
 עװַאלבָא ןַא טכַאמעג ןטרָאד ןעמ טָאה ,וועיק ןיא ןעוועג ןענייז עדייב
 טָאה'מ ןוא (ןארָאטסער םינעדַאמעפ ןבעל) עשזרעב-סלדנַאה רעד ףיוא
 ,רעייגכרוד עקילעֿפוצ ךס ַא ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ 180 טריטסערַא
 ; ןָאמ וצ טַאהעג טינ רָאג ץיצַאלוקעּפס ןוא לדנַאה טימ ןבָאה עכלעוו
 טלעטשעגסיוא טּפשמ א ןָא ,גנושרָאֿפסױא ןַא ןָא ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ןטייוצ ןדעי טָאה'מ ןוא אקעשט ןוֿפ ףיוה ןיא עטריטסערַא עלַא
 ןטסינומָאק עטסנסיברַאֿפ יד ףיוא טָאה השעמ עקיזָאד יד .ןסָאשרעד
 .קורדנייא ןרעווש א טכאמעג
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 -ֿפיונוצ רעווש רעייז זיא אקעשט ןיא טסניד ןוא טייקכעלרע ,ָאי

 יקסנישזרעשזד זַא ,לָאמַא ךָאנ רעביא ךיא רזח ךָאד ןוא .ןדניבוצ

 ,ןסעגרַאֿפ טינ הרַאד ןעמ .ךעלרע ןעוועג טגנידַאבמוא ךעלנעזרעּפ זיא

 -עשמ ןוֿפ עיניל עניײמעגלַא יד זיולב טרעהעג טָאה ןיקסנישזרעשזד זַא

 ךיז ןעמוקעגסיוא םיא זיא ךעלנעזרעּפ .טעברַא עטקעריד יד טינ ,ַאק

 .ןסעצַארּפ ןוא ןטסערַא עסיורג רָאג ענלצנייא ןיא זיולב ןשימוצניײרַא

 ,טלָאװעג םיוועג רע טָאה ,עיניל רעניימעגלַא רעד ךייש זיא סָאװ ןוא

 רע סָאװ ,סָאד ןקיטשרעד וצ ןישַאמ ַא רַאנ ןרעוו לָאז אקעשט יד זַא

 -פורָאק ,טֿפערג ןוֿפ ןישַאמ ןייק טינ ,עיצולָאװער-רטנָאק ןֿפורעג טָאה

 טָאה ַאקעשט יד סָאװ ,סָאד .גנוסיגרַאֿפ-טולב עשיטסידַאס ןוא ץעיצ

 "טסבלעז ַא ןרָאװעג זיא יז סָאװ ,סָאד ; ןרילָארטנַאק ןזָאלעג טינ ךיז

 עריא טימ ןוא קיגָאל רענעגייא ריא טימ עיצוטיטסניא עדנשרעה

 ןוא ,םעטסיס רעד ןוֿפ דלוש יד זיא סָאד -- ןסערעטניא ענעגייא

 טינ ,םעטסיס רעד ןוֿפ טנעמורטסניא רעד ןעוועג זיא יקסנישזרעשזד

 ןוֿפ טייז עטסקינייוװעניא יד טָאה ןיילַא יקסנישזרעשזד .רעֿפעש ריא

 -ערגַאברצ ןעוועג זיא רע .ןעזעג טינ ןצנַאג ןיא רָאג רשֿפא רָארעט

 טקיאורַאב סיוועג ךיז רע טָאה ,ןעזעג ָאי יז טָאה רע ביוא ןוא .טצענ

 ןעמ זומ ,טגנערב רָארעט רעד סָאװ ,ןצונ םעד בילוצ זַא ,טימרעד

 .תונורסח ענייז טוג רַאֿפ ןעמעננָא

 ,ןזײװנָא טינ טעװ רענגעק עֿפרַאש ענייז ןוֿפ רענייק רעבָא

 וצ רעדָא טלעג וצ קשח סיוא ןַאט סעּפע לָאז יקסנישזרעשזד זַא

 ףױא םעוװ רענייק .תונובשה עטַאוװירּפ רעדָא המקנ סיוא ,טכַאמ

 ףיוא ףָארטש-טיױט רעד יו ,טקַאֿפ אזַא ןזײװנָא טינ ןיקסנישזרעשזד

 ףיוא טקישעגקעװַא טָאה יקצָארט ןעמעוו ,ינסַאשטס לַארימדא םעד

 םינ ךױא טעװ רענייק .תונובשח עכעלנעזרעּפ בילוצ טלעוו רענעי

 ןייז בילוצ ,דובּכ בילוצ ןָאט סעּפע לָאז יקסנישזרעשזד זַא ,ןזיײװנָא

 ענייז ןיא ןָא טזייוו יקסרַאשטאנול יוװ ,עטכישעג רעד ןיא עלַאר

 ןריזָאּפ ןיא דנַאנַאכַאנ טלַאה רע זַא ,ןיקצָארט ףיוא ןעגנורענירעד

 םימ םָאה יקסנישזרעשזד .עטכישעג רעד ןוֿפ עלעגיּפש םעד רַאֿפ

 ךַאז ןייק טימ ןעק'מ סָאװ ,שטנעמ רעד :ןעמָאנ םעד טנידרַאֿפ טכער

 זיא ןטייצ ערעווש עכלעזא ןיא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ןֿפױקרעטנוא טינ

 טינ ךַאז ןייק טימ טנעק ריא דסח סעמעוו ,רזכא רעלעיּפיצנירּפ ַא

 ,רעגרע ,ןעױרֿפ טימ טינ ןוא דובּכ טימ טינ ,טלעג טימ טינ ,ןֿפױק

 לקיטש עקיצנייא סָאד זיא רַאבַאכ ןעוו ,ןטייצ ןַארַאֿפ .קינרַאבַאכ ַא יו

 ילעזעג ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ טינ ָאד דער ךיא רעבָא .עיטנַארַאג

 -עלנעזרעּפ ןוֿפ טקנוּפדנַאמש םנוֿפ .טייקכעלמעווקַאב רעכעלטֿפַאש

 ןעק ,ןעניז ןיא טייצ עצנַאג יד ַאד בָאה ךיא עכלעוו ,טייקכעלרע רעכ

 סָאװ ,ץלַא .ןעניֿפעג טינ קעלֿפ םוש ןייק ןיקסנישזרעשזד ףיוא ןעמ
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 רעד ןופ ןסערעטניא יד בילוצ רָאנ ןָאטעג רע טָאה ,ןָאטעג טָאה רע
 .ןענַאטשרַאֿפ ייז טָאה רע יו ,עיצולָאװער

 -ולָאװער-רטנָאק ןוא סעיצולָאװער ,תומחלמ ןוֿפ טייצ רעד ןיא
 ןקור ,רָארעט ןטיור רעדָא ןסייוו ןוֿפ טייצ רעד ןיא לעיצעּפס ,סעיצ
 ןֿפַאשרַאֿפ וצ האנה רעדנוזַאב ַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ סױרא ךיז
 סמענעי טימ ךיז ןקיטעז וצ ,ןדייל עטנערבעג ןשטנעמטימ ערעייז
 רָארוקָארּפ רעד ,ליוונעט ץיקוֿפ ןעוועג זיא רעכלעזַא .סייווש-טיוט
 .עיצולָאװער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא טנעוװנָאק ןוֿפ

 אילַאזָאר) "עקשטַאילמעז, יד ןוא ןוק ַאללעב ןעוועג ןענייז עכלעזא
 ,1921 בױהנָא ןוא 1920 ףוס ןבָאה עכלעוו ,(ןדיא עדייב -- דניקלַאז
 ןבירטרַאֿפ ןטרָאד ןופ זיא ײמרַא סלעגנַארוװ יו םעדכָאנ ,םירק ןיא
 -ץגייא יד טימ ןטלעז טינ ,ןשטנעמ רעטנזיוט טעליוקעגסיוא ,ןרָאװעג
 ןיא לטרַאג ןזיב ןעננַאגעג שממ ,תונברק ערעייז ןסָאשעג טנעה ענ
 רעד ןופ יירפ ןעוועג זיא ,םייוו ךיא לֿפױװ ףיוא ,יקסנישזרעשזד .טולב
 ענייז תולעּפתה ןיא ןעמוק סע יו טינ .הואּת רעקיטולב רעקיזָאד

 רעלַאגעלמוא ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,קידנלייצרעד ,םידיסח ענָאיזַאק
 -דניירֿפ ןוא ביל ,טמולחרַאֿפ שיטץָאּפ ןוא ךייוו ןעוועג רע זיא ,טעברַא
 קרַאטש רע טָאה טכַאמ ןייז ןוֿפ ןרָאי יד ןיא וליֿפַא ןוא ,םירבח וצ ךעל
 ןביירשוצרעטנוא ןעמוקסיוא טגעלפ םיא ןעוו ןוא ,רעדניק טאהעג ביל

 השעמ עטצעל יד) .רעביב א יוװ ,ןענייוו רע טגעלֿפ ,לייטרוא-טיוט ַא
 עשיטעָאּפ ןוא טייקכייוו עקילָאמַא ןייז .(עטכַארטעגסיױא ןַא טושּפ זיא
 .טשינרָאג ןזייווַאב טייקכעלדניירפ ןוא טייקסטוג ,טײקטמולחרַאֿפ

 א גנַאל טפָאלש ןשטנעמ א ןיא זַא ןטלעז טינ ךָאד טֿפערט סע
 ןײלַא רע טינ ,עקימורַא יד טינ זַא ױזַא ,טעיאטרַאֿפ ףיט ,עיטסעב
 טמוק סע ןעוו ,לָאמַא טימ ןוא ,ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ טינרָאג ןסייוו
 ,טײקמַאזיורג רעצנַאג ריא ןיא ףיוא ךיז יז טּפַאכ ,טייצ עקיטסניג ריא
 ךיוא .רעדניק ןבָאה ביל ןוא טסידַאס ַא ,ןוילּת ַא ןייז ןעק ןעמ ןוא
 ןשטנעמ טימ בָארג לַאיטסעב ךיז ןעײגַאב סָאװ ,עכלעזא ןענעק
 -נענייוו ןימ ַאזַא .ןכָאטשרַאֿפ לסיפ ַא טָאה ץאק א יו ,קידנעעז ןענייוו
 רעטסערג רעד ןוֿפ טייז עקניל יד טֿפָא זיא טעטילַאטנעמיטנעפ עקיד
 .תוירזכא

 -ַאס ןייק ןעוועג טינ זיא יקסנישזרעשזד זַא ,ךָאד גָאז ךיא ביוא
 ןוֿפ רֶע טָאה ,סייוו ךיא טייוו יווװ סָאװ ,ןוֿפרעד סָאד ךיא םענ ,טסיד
 םעד ןכַאמ וצ טרעדָאֿפעג טינ לָאמנייק וויטַאיציניא רענעגייא ןייז
 ןייא זיא ,לשמל ,יקצָארט ,טרעקרַאֿפ .רעֿפיט ןוא רעטיירב רָארעט
 טלָאמעד ןענייז ןענַאבנזייא יד .ןענַאב יד ןוֿפ רַאסימָאק ןעוועג טייצ
 ןויטָאמָאקָאל יד ; טריטנַאמער טינ גנַאל ,ןזָאלעגּפָא קרַאטש ןעוועג
 רעטעברַא יד ,קינייװ ןעוועג זיא גנוצייה ,ענעכַארבעצ-בלַאה ,עטלַא
 רענייטש ןייז ףיוא טָאה יקצָארט ןוא .טרעגנוהעגסיוא ןעוועג ןענייז
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 סע .רָארעט טימ -- האוֿפר ןייא טימ תוּכמ עלא ןלייה ןעמונעג ךיז

 "נעצ) ןארטקעצ םענעֿפורעג-ױזַא םעד טימ וטֿפױא ןייז טסואווַאב זיא

 ףַארטש-טיױט ,עיצַאזירַאטילימ ,(טרָאּפסנַארט ןוֿפ טעטימָאק לַארט

 "סור ןיא ןענַאבנזייא יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא .טונימ 24 ןיא

 "רעשוד ןיא טלָאמעד .טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא טעמּכ ךיז ןבָאה דנַאל

 טכַאװשעגּפָא טָאה רע .ןענַאב יד ןוֿפ רַאסימָאק ןרָאװעג יקסנישז

 -גנַאל עכעלרעניא ךרוד ןוא עיצַאזירַאטילימ רעד טימ רָארעט םעד

 -עגנָא ןוא רעטעברַא יד ןֿפַאשרַאֿפ ךרוד ,טעכרַא-עיצַאזינַאגרָא עמַאז

 יקעװַא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה ,ןלַאירעטַאמדזייּפש רערעמ עטלעטש

 -רעשזד תעב .םוֿפ ןרעטסעֿפ ַא ףיוא ןענַאבנזייא עשיסור יד ןלעמשוצ

 עגַאל יד זיא ,אקעשמט ןוֿפ רעריֿפ רעשיטקַאֿפ רעד ןעוועג זיא יקסנישז

 סעמרוט יד ןיא ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס עטריטסערַא יד ןוֿפ

 -ריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןגָאלש .רעטעּפש יו ,רעסעב ךס א ןעוועג

 עטסטּפאהרעדיױש סָאד ןטכַארטסױא ,םירוסי טימ ייז ןקיניײּפ ,ץמ

 סָאד -- קצעווָאלָאס ןיא עמרוט ענערָארֿפרַאֿפ יד -- ןרעדיוש עלַא ןוֿפ

 ןיוש זיא יקסנישזרעשזד תעב ,רעטעּפש ןרָאװעג ןָאטעגֿפױא זיא ץלַא

 טכילשנוא ןרָאװעג זיא רעריֿפ רעד ןוא ,קעװַא אקעשט ןוֿפ שיטקַאֿפ

 ,יקסנישזנעמ :םיא רַאֿפ רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ,עינַאּפמַאק יד ןוא

 .לג"ד ןוא שיוועקודייא ,ווָאנַאסמַאס

 ,שטנעמ ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד :ױזַא ןיקסנישזרעשזד עז ךיא

 קידנעטש זיא רע .קיטקַאט ַא סיוא טעברַא ,ןגעוו ןָא טנכייצ סָאװ

 טָאה רע .טנכײצעגנָא ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג

 יד טעברַאעגסױא ןבָאה סע סָאװ ,ןדָאטעמ עשיטקַאט יד טריֿפעגסױא

 ןעוועג זיא רע .ךיז רַאֿפ רעסערג ןטלַאהעג טָאה רע ןעמעוו ,םירבח

 רע טָאה גנוריֿפסױא ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא רעבָא ; רעריֿפסױא ןַא רָאנ

 -רענע ערענָאיצולָאװער עסיורג ןייז ,המשנ עצנַאג ןייז טגײלעגניײרַא

 -נטײדַאב ןזיװעגסױרַא רע טָאה גנוריֿפסױא ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ;ץיג

 םימ ,קיאור ןעגנַאגעג רע זיא ,ןטײקיאעֿפ עשירָאטַאזינַאגרָא ץעד

 ,תוישק ןָא ,תוקֿפס ןָא ,קינילדַארג ,טירט עשיטַאמעטסיס עטסעֿפ

 -קול ַאזָאר ךָאנ ןעגנאגעג רֶע זיא .ס .ּפ .ּפ רעד ןיא .ןעגנולקַאװ ןָא

 -קַאט יד טריפעגסיוא טֿפַאהרעטסיײמ ןוא יירטעג טָאה ןוא גרובמעס

 זיא ,דנַאלסור ןיא ,1917 ןוֿפ .טנכיײצעגנָא טָאה יז סָאװ ,עיניל עשיט

 רעד .סולֿפניא םנינעל רעטנוא ןצנַאג ןיא ןעוועג יקסנישזרעשזד

 :ןייז טעװ רעקיטכיר .ּפַאנק רשֿפא ָאד זיא "סולֿפניײא , קורדסיוא

 -רעשזד טינ טָאה רַארעט ןוֿפ םַארגָארּפ יד .זָאנּפיה סנינעל רעטנוא

 .יקצָארט ןוא ןינעל ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא יז .ןֿפַאשַאב יקסנישז

 טעדנעװעגנָא טסיזמוא טרעוו "אקעשט ןוֿפ רעדנירג , ןעמַאנ רעד

 רעד רַאנ ןעוועג ,םוטעמוא יװ ,ָאד זיא רע .ןיקסנישזרעשזד ףיוא

 ןעוועג רע זיא ףיורעד .טנעקעג רע טָאה ןריֿפסױא ןוא --- רעריֿפסױא

 .הירב רעטסערג רעד
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 ,ןצרַאה םוצ טינ ןעוועג בױהנָא ןוֿפ סע זיא ןיילַא םיא זַא ,ךעלגעמ
 יד ,עטסרעטצניֿפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ קיליװ ןעוועג זיא רע רָאנ
 : טגָאזעג ךיז טָאה רע .עיצולָאװער רעד ןוֿפ טעברַא עטסרַאבקנַאדמוא
 לעוװ ,ןברק א טרעדָאֿפ עיצולָאװער יד .ןַאט ךָאד סע זומ רעצעמע
 -ץג טינרָאג ךיז רע טָאה ,ץלַא יו רעכיג רעבָא .ןברק רעד ןייז ךיא
 רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,ץיניל יד ןריֿפסױא .ןברק ַא יו ,טליֿפ
 טָאה רע ןכלעוו ,זומ אזא ןעוועג זיא סָאד -- עקיטכיר-קיצנייא יד
 ,קיטייוו םוש ַא ןָא .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא תוחוּכ עלַא טימ ןָאטעג

 עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמענ ןיילַא ןֿפרַאד לָאז רע ןעוו .קֿפס לקערב ַא ןָא
 טלָאװ ,טנעקעג טינ סע רע טלָאװ ,געוו םעד ןעמיטשַאב ןוֿפ תוירחא
 :ןדנואוושרַאֿפ טרעוו ןליוו ןייז תעב רעבָא .טגַאװעג טינ סע רע
 זיא ָאד -- טסייה עיצולָאװער יד ,ליו ערעכעה סָאד ,ליוו רע טינ
 .םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ,רעכיז ןוא קיאור ןעוועג רע

 ןרעטנוא .םזינומָאק ןשירעטילימ ןוֿפ דָאירעּפ רעד רעבירא זיא סע
 קירוצ ןעוועריקרַאֿפ טזומעג ןעמ טָאה ןבעל ןוֿפ קורד םענרעזייא
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד וצ ,סעיסעצנַאק וצ ,לדנַאה ןעײרֿפ םוצ
 ןייז ןוא ,ּפענ ןוֿפ עיניל יד טנכייצעגנָא טָאה ןינעל .טֿפַאשטריװ
 -רעשזד לָאמַא רעדיוו ןעוועג זיא רעריֿפסױא רעטסיירטעג ,רעטסעב
 ךיוא טנעקעג טָאה רע ,ןכערב זיולב טינ טנעקעג טָאה רע .יקסנישז
 טָאה רע ןעמעוו ,רעד ןזייװנָא טֿפרַאדעג טָאה געוו םעד רעבָא ,ןעיוב
 -כיר םעד רַאֿפ ,רעריֿפ ןייז רַאֿפ ןטלַאהעג טנעמַָאמ םענעבעגעג ןיא
 ןעוועג זיא רע .עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןליוו םעד ןוֿפ רעקירדסיוא ןקימ
 רעטסעב רעד רשפא ,טַאר ןכעלטּפַאשטריװ םנוֿפ רעציזרָאֿפ רעד
 .ּפענ ןוֿפ טסייג ןיא רעוט

 םעד רעסיוא טייטש רע .טכַאמ רעד רַאֿפ ךיז ןסייר םירבח ענייז
 טייוו וצ זיא'מ זַא ,ןעניימ ענייז םירבח עקינייא .טעברַא רע .ףמאק
 םוצ קירוצ ןעוװעריקרַאֿפ עלעסיבַא ףרַאד'מ ,ּפענ ןטימ ןעגנַאגרַאֿפ
 טסיירד טייג רע ;קירוצ ףיוא טינ טקוק רע .םזינומָאק ןשירעטילימ
 רע ,עיניל רעטנכייצעגנָא רעיינ רעד רעביא טירט עץערעכיז טימ ןוא
 ,שטייטס : תוישק ןייק טםינ טגערֿפ רע .ןרעטײרברַאֿפ וצ יז טכוז
 רעזדנוא זיא טנייה ןוא ,ןסָאשעג ןעלדנַאה רַאֿפ ןעמ טָאה ןטכענ
 -ניהַא זיא ואוו :קֿפס רעד טינ טקינייּפ םיא .ּפענ ןרָאװעג םארנַארּפ
 טולב ליֿפ ױזַא ןטכענ בָאה ךיא ןכלעוו רַאֿפ ,םזינומָאק רעד ןעמוקעג
 זיא רע .רוטַאנ ןייז דמערֿפ ןענייז תוישק ןוא תוקֿפס ?ןסָאגרַאֿפ
 ךיוא רעבָא ,זלעֿפ ַא יו ,טסעֿפ ןוא ץנַאג .ץנַאג רעבָא טצענערגאב
 .זלעֿפ ַא יו ,תונמחר ןָא ןוא דנילב

 זיא ,טלעוו רעד רָאג ןוֿפ ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד רַאֿפ
 ןייז .רָארעט ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ עקידעבעל יד ןעוועג יקסנישזרעשזד
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 ןוֿפ ,הללק ַא טימ עליֿפ ןוֿפ ןרעוו טנַאמרעד תורוד ךרוד טעוו ןעמָאנ
 -לושַאב .רעדיוש טימ -- ןעמעלַא ןוֿפ רעבָא ,הכרב ַא טימ עקינייוו
 ןעניז ןקיבלעז םעד טָאה סע רעבָא ,טכייל זיא ןיקסנישזרעשזד ןקיד
 .ןַאקלואוו ַא ןקידלושַאב יוװ ,ןטריזיטָאנּפיהרַאֿפ ַא ןקידלושַאב יו

 .ןשאוועצנייר ןיקסנישזרעשזד ןסיוא טינ ןֿפוא םושב ָאד ןיב ךיא
 .ָאד ךיז טלדנַאה ןשטנעמ ןוֿפ טייקסטכעלש רעדָא טייקסטוג םוא טינ
 עשירָאטסיה יד ןיא ןיירַא שטנעמ רעדנטיידַאב רעדעי טגָארט סיוועג
 ףוס לּכ ףוס ךָאד טרעוװו עטכישעג יד .סנייז סָאװטע ןשינעעשעג
 ןוֿפ ןליו רענרעזייא רעד .ןשטנעמ ךרוד ןוא ןשטנעמ ןוֿפ טכַאמעג
 .שטנעמ ןטסקרַאטש ןרַאֿפ רעקרַאטש רעכָא זיא ןעננוגנידַאב יד
 יד וצ ןליוו ןטסעב םעד ןעגנערב ןזומ עכלעוו ,ןעמעטסיס ןַארַאֿפ ןוא
 .ןעלדנַאװרַאֿפ לווייט ַא ןיא ךאלמ ַא ןזומ ,ןטַאטלוזער עטסגרע
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 עיֿפַארגָאילביב

 ןַאדזַאק הרֿפש ןוא .ש .ח ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ





 עיֿפַארגָאיל ביב-קַאװטיל .ַא

 ןרושַָארב ןוא רעכיב .}

 ךָאנ טעברַאַאב ,ןכערּפשעג עכעלטֿפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ ,"ןדנעבָא-רעטניװ, -- סעדלעז היח

 ןיא עגַאלֿפױא עטשרע ,1912 ,עשרַאװ ,ײסערגָארּפ , גַאלרַאֿפ ,ןלַאװק ענעדיײשרַאֿפ

 .ידז 112 ,1897 ןיא גַאלרַאֿפ סקיטָאק .ַא

 "פיוא עטייװצ ,"גנוקידנעטשרַאֿפ עשידיי-שילוּפ יד רעדָא ןצנוק עצרַאװש, --- קַאװטיל .8

 ,1923 עשרַאװ ,"טלעװ יד, גָאלרַאֿפ ,עגַאל

 גאלרַאֿפ ןוֿפ ןבעגעגסיורַא ,ןעייסע עשירַארעטיל ,*ףמַאק ןוא רוטַארעטיל. -- קַאװטיל .ַא
 ,'וז 272 ,1933 ,יינ ,"רעקעװ,

 קַאװטיל .ַאג ;רעטבילעג .ֿפ -- ןציטָאנ עשיֿפַארגָאיב ,ײקַאװטיל .ַא6 :טלַאהניא

 "ניװ סירָאמ ;יקצעניל לאוי קחצי ;יקסװָאלטישז .ח ר"ד --- "טסידנוב רעד

 ;ושָאטַאּפָא ףסוי ;ןרָאהנײא דוד ;ץרּפ .ל .י ;רעבײהנָא רעד --- יקסוועשט
 עשירַאטעלַארּפ :עיטַארקַאמעד ;ןוסמַאה טונק ;ןַאמטּפיױה דרַאהרעג ;קיװיײל .ה

 ,רוטלוק

 ,ןיקצעלק .ב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליװ ,תונורכז ןוא ןדויטע ,"ןעװעג סָאװ, -- קַאװטיל .8
 .יזז 287 ,1925 ,עשראװ---ענליוו

 יָאגרַאשז יד ;טירש רעטשרע ןיימ ;שטיװעלעדנוז ןרהַא :טרָאװרַאֿפ :טלַאהניא

 {גנוגעואב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןוֿפ ןכירטש-רעטקַארַאכ ;ןטעטימָאק עשינ

 רעניילק, רעד ;ןרָאטַאניבמָאק ןוא םיבנג ,סעזובָאל ;רוטלוק ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא
 .ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא ;שינעכײצרַאֿפ ַא ;דילירעטעברַא עשידיי סָאד ;"דנוב

 "רעד ַא סיקסנַא .ש ןוֿפ גנוצעזרעביא ,1895 ,"ןבעל ןרַאֿפ המחלמ יד, -- (קאװטיל .א)
 ַא ןוֿפ עטכישעג יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ,1886 ,ײדָאכסָאװ, ןיא טקורדעג ,גנולייצ

 .(רעצעזטֿפירש ףסוי) "םייח ןב, גַאלרַאֿפ ,*עילימַאֿפ

 32 ,1906 ,עשרַאװ ,"טלעװ יד, גַאלרַאֿפ ,סומזילַאיצָאס רעכעלרעגריבניילק רעד -- יול

 .(עמיטש:-רעטעברַא ןיא ןעוװעג רעירֿפ) יזז

 ,1907 ,ענליװ ,"טלעװ יד, גַאלרַאֿפ ,"עזמעט ןוֿפ ןגערב יד ייב, -- יױל ןוא װָארגַאב
 .(.5 .ַא .ד .ס .ר ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןוֿפ טכירַאב) יזז 213

 עקינייא ןוֿפ בָאגוצ ַא טימ *ןעװעג סָאװ, ךוב-ןרַאומעמ) "היהש המ, --- קַאװטיל- א

 ןוֿפ גנוצעזרעביא ,(ןַײרַא טינ עבַאגסיױא רעשידיי רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ךעלטיּפַאק

 ,"תורדּתסה, רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,הטיוול .ל.ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ םהרבַאךב .ש
 .ה"שּת- ,ֿביֿבַא-לּת

 רעדָא םזילַאיצָאס רעשיטַארקָאמעד . :יקסטוַאק לרַאק, וצ .טרָאװרַאֿפ  ַא .---..קאװטיל .ַא
 - .חז 48 ,1932 ,יינ ,"רעקעװ, גַאלרַאֿפ .*?רוטַאטקיד -עטיור

 סָאד .ןזומ רעטעברַא ,ןייז םָאד ןגעמ ערעדנַא -- ןְטסילַאיִצָאס טרעװ ---,קָאװטיל .8
 .י'וז .32 ,1930 ,י"נ ,דנַאברַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס-שידיא ןוֿפ ןבעגעגסיױורַא ,"ןייז
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 * רעכיבלמַאז ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ ןיא ןעלקיטרַא .זז

 ,"ןרעטמַאל רעד, ,(לַאמכָארק ןמחנ סיוא ײרֿפ) !טסיײװ ןוא טרעה -- סעדלעז היח 4

 סרָאטקעּפס ,(געט עקידנכָאװ ףיוא לטעלב ַא) 1894 ,עשרַאװ ,לטעלב קידנכָאװ ַא

 'זז 32 ,גָאלרַאֿפ

 "עד ןטס25 ,1 י'מונ ,"רעקעװ רעד, ,טָארקנַאב וצ רעטנעענ טירט ַא -- .ל א 5

 .ענליו ,רעבמעצ

 ,רעבמעצעד ןטס26 ,2 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,טנעמַאטרַאּפעד-טעברַא רעד -- .ל א

 .רעבמעצעד ןטס27 ,3 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,טריטיגַא גנוריגער יד -- .ל א

 .רעבמעצעד ןטס27 ,3 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,לַארימדַא ןַא ןוֿפ הזעה ַא -- .ל א

 .רעבמעצעד ןטס28 ,4 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,תוירזכַא עדנעיירשלמיה ַא -- .ל א

 ירעבמעצעד ןטס28 ,4 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,ּפעק עקסרעטסינימ ערעזנוא -- .לַא

 .רעבמעצעד ,5 ,4 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,עגַארֿפ-סנָאיצַאזינַאגרָא יד -- .ל .ַא

 יּפעס ,40 'מונ ,"עמיטש רעטעברַא; ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא -- .ל.א

 ,"רעטעברַא רעשידיי רעד, ,עיטַאמָאטסערכ סעצינשזריק .ַא ןיא טריטיצ) רעבמע

 ,(330--323 יזז ,טֿפעה רעטשרע ,דנַאב רעטייווצ

 יץרעמ ןט6 ,13 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,טײהײרֿפילַאװ רעד וצ -- .ל א 6

 .ענליװ ,38 'ימונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,רענגיל --- .ל.א

 ימונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,םינּפ ןיא ײּפש א .2 ;טעניבַאק רעיינ רעד .1 -- .ל א

0 
 ןוֿפ ןטיונ יד :טכער ןוא גנונעדרָא ,טײהײרֿפ :{ןעלקיטרַאטײל עניילק} -- .ל א

 .53 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,םירעיוּפ יד

 "רַא יד ;גנודליבסקלָאֿפ ענײמעגלַא :עיטסענמַא :|ןעלקיטרַאטײל עניילק} -- .ל .א

 ,54 'מונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,רעטעב

 61 ,59 ,57 ,55 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ, ,רעײטשרָאֿפ רעקיצנייא רעד -- .ל.א

 .(עגַארֿפ-סגנוגינײארַאֿפ רעד ןגעװ עיסוקסיד רעד וצ)

 ,61 'מונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,טכענק ןביילב טכענק -- .ל א

 .86 ןוא 72 ,70 ,69 ,62 'מונ "גנוטײצקלָאֿפ , :ןעלקיטרַאטיײל עניילק -- .ל א

 ,רעטעברַא ןשיסור םייב ןײזטסואװַאבןסַאלק םעד טלקיװטנַא װָאנַאכעלּפ -- .ל .א

 ,69 ימונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ ,

 ,"גנוטײצסקלָאֿפ, ,סעקיװעשנעמ יד ןוֿפ לגילֿפ ןרעטנוא ןטעדַאק יד -- .ל .א

 : ,76 י'מונ
 ,80 'מונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,םָארגָאּפ ַא רעדיװ -- .ל .

 .81 'מונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,טעברַא גנוריגער יד -- .ל .

 .ענליװ ,8 ימונ "רעקעװ רעד, ,םיתֿפומ סעטיװ -- .ל .

 .10 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,דנַאלסור טעװעטַאר עטיװ ףַארג -- .ל.

 ,12 ינ ,"רעקעװ רעד ,, ,עיצולָאװער-רעטנָאק רעד ןוֿפ ןקלָאּפ עצרַאװש יד -- .ל .

 םענעגנַאגרַאֿפ םעד רעביא טכיזרעביא ןַא) לטלעװ רעשידיי רעד ןיא -- .ל .

 .רַאונַאא רעט8 ,12 'מונ ,רַאונַאי רעט1 ,7 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,(1905 רָאי

 .15 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןגיוא ענעכָאטשרַאֿפ -- .ל א
 .16 ימונ ,"רעקעװ רעד. ,רעקינײװ דלָאג ,רעמ טרעװ טימַאניד -- .ל 8

 06 662 66 סמ 66 646

 ןרעמונ רעקילדנעצ :עקידנּפעשסיוא ןייק טינ ןרעױדַאב םוצ זיא המישר עקיזָאד יד *

 סינ ןקעטָאילביב רעקרָאייוינ יד ןיא זיא --- סעבַאגסיוא עצנַאג לָאמַא ןוא ,ןלַאנרושז ןוֿפ

 .ןעמוקַאב וצ ןעװעג
 .7 .ַא ןוא קַאװטיל .ַא ןעמענ יד המישר רעד ןיא ןענייז ןעזרַאֿפ ןשינכעט ַא בילוצ

 .טשימרַאֿפ ןעלקיטרַא עקינייא ןיא
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 .21 'מונ ,"רעקעװ רעד, ? קידנעטשטסבלעז טסייה סָאװ -- .ל א
 רעד, ,(ןלַאנרושז עשיריטַאס ןוֿפ שַאמ-שימ) ןעלדָאנ לװירב ַא -- סעדלעז היח

 ,22 'מונ ,"רעקעוו
 ,22 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,לגייב א טימ השעמ א -- .ל א
 ,22 'מונ ,"רעקעוו רעד, ,(טכידעג) ןברָאדרַאֿפ סעלַא זיאיס זַא ,טסניימ וד -- .ל א

 ,26 מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןקישרַאֿפ רעדיװ -- .ל .ַא

 ,תורבח-גנודליב ןגעװ עיצולָאזער רעװַאלסָאנירעטַאקעי רעד רעביא -- .ל א

 .ענליו ,ילוי ןט4 ,297 'מונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ ,
 ןטס28 ,392 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,לַאטיּפַאק-סיורג רענעדירֿפוצמוא רעד --- .ל.ַא

 ,ינוי
 ןט4 ,ענליװ ,22 'מונ ,"גנונֿפָאה יד , ,רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאֿפ ןגעװ -- .ל .ַא

 ,רעבָאטקָא
 -עילעֿפ רעניילק א ,ךעלעֿפעש יד וצ רעכוטסַאּפ יד ןוֿפ טסעֿפינַאמ א -- .ל.ַא

 ,16 'מונ ,"גנונֿפָאה יד, ,{םינבר ,ענליװ ,ןלַאװ} הזעה רעסיורג ַא ןגעװ ןָאט

 ,רעבמעטּפעס ןטס7
 .רעבמעטּפעס ןט14 ,8 'מונ ,*גנונֿפָאה יד, ,ןעקנַאדעג ןוא ןכירטש -- .לַא

 ןט10 ,6 'מונ "גנונֿפָאה יד, ,ןריטיצ ןוא ןריזימעלָאּפ .ס .ס יד יװ -- .לַא

 ,רעבמעטּפעס
 ,309 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,טײקכעלסעגרַאֿפ עכעלסירדרַאֿפ א -- .ל א
 .ד .ס .ר ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ רענָאדנָאל) רָאֿפנעמַאזוצ ןוֿפ ווירב --- יול ןוא ווָארגַאב 8

 ,366 ,365 ,363 ,357---352 ,350--348 ןרעמונ ,ענליוו ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,(.ּפ .ַא
 לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא סױרַא רעטעּפש ,285--283 ,379 ,377 ,374 ,372 ,0

 .עזמעט ןוֿפ ןגערב יד ייב :ןעמָאנ ןרעטנוא ,"טלעװ יד, גַאלרַאֿפ ןיא

 ,309 ,307 ,301 ,295 ןרעמונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,ןעלקיטרַאטײל עניילק -- .ל .8א
6, 3118, 
 ,{רימָאטישז ןיא ןלַאװ יד ןגעװ טעיװסזַאר ןטימ קימעלָאּפ} רקשו בזּכ -- יול

 .רַאורבעֿפ ןטס20 ,289 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ ,
 ,307 ימונ ,*גנוטײצסקלָאֿפ , ,קָאלב ןקיברַאֿפנדײשרַאֿפ רערימָאטישז ןגעװ --- יול

 ,310 ימונ ,"גנוטײצסקלַאֿפ , ,ןעקנַאדעג-חסּפ -- .ל א
 ןרעמונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ , ,ןויטקעלָאק יד ןוֿפ גנוקיניײארַאֿפ רעד וצ -- .ל .ַא
 ,3115 ןא 1
 ,עפורג רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידי א ןגעװ עסערּפ עשידיי יד -- .ל .א

 ,טסוגיוא ןט3 ,421 'מונ ,"גנוטײצסקלָאֿפ ,

 ףיוא טניישרע גָאט רעד, -- שידי טינ רונ -- טלעװ עשידיי---ל א

 .רעבמעטּפעס ןט11 ,ענליװ ,1 ימונ ,"תבש
 ןטסינויצ יד ןוא ייקרעט ןיא שינערעקרעביא יד -- טלעװ עשידיי---ל א

 .רעבמעטּפעס ןט18 ,2 ימונ ,"תבש ףיוא גָאט,
 -ץֿפנָאק עשידיי רענילרעב יד ,דמש) ןכירטש -- טלעװ עשידיי---לרא

 .רעבמעטּפעס ןטס25 ,3 ימונ ,"תבש ףיוא גָאט ,, ,(ץנער

 .רעבָאטקָא ןט2 ,4 'מונ ,"תבש ףיוא גָאט , ,ןגַארֿפ סנבעל -- .ל-ַא

 ןט16 ,6 'מונ ,רעבָאטקָא ןט9 ,5 'מונ ,"תבש ףיוא גָאט, ,ןציטָאנ -- .ל א

 ןט13 ,10 'מונ ,רעבָאטקָא ןטס30 ,8 'מונ ,רעבָאטקָא ןטס23 ,7 ימונ ,רעבָאטקָא
 .רעבמעוװָאנ

 ,9 'מונ ,"תבש ףיוא גָאט. ,רעטעברא-ץיװש יד רַאֿפ ןצעזעגיץוש -- .ל .א
 .רעבמעװָאנ ןט6
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 .רעבמעצעד ןט4 ,12 'מונ ,"תבש ףיוא גָאט ,, ,סיוא-ךָאװ ןייא-ךָאװ -- .ל .א

 ,"טלעו יד; גַאלרַאֿפ ,הּכונח ףיוא טֿפעהלמַאז ַא ,*ךעלרעײֿפ , ,ךעלטכיל -- .ל .ַא

 .ענליוו

 ,"עמיטש רעטעברַא, ,ןדָאב ןשידיי ףיוא םזילַאיצָאס רעכעלרעגריבניילק --- יול
 "ַאנובירט, ןוא *טלעװ יד, גַאלרַאֿפ ,רושָארב רעדנוזַאב ַא ןיא סױרַא ,40 ימונ

 ,(שיסור)

 .ענליו ,ו 'ב ,"ןגַארֿפ-טיײצ , ,רָאֿפנעמַאזוצ רענװָאק רעד -- .ל.א

 ,! 'ב ,"ןגַארֿפ-טײצ, ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה רַאֿפ וריגָאטנוז ןוא -תבש -- יול

 .ענליוו

 .ענליװ ,ו 'ב ,ןגַארֿפ-טיײצ , ,סערגנָאק-עיצַארגימע ןגעװ -- .ל 8

 .װ 'ב ,ײןגָארֿפ-טײצ,, ,רָאֿפנעמַאזוצ-םינבר רעד -- .לַא
 "עדרָא-סעגַאט רעד ףיוא -- ו יּפַאק :הליהק רעשידיי רעד ןוֿפ ןגַארֿפ -- .ל.א
 -- וצ יּפַאק ;עיצַאזירַאלוקעס -- וו יּפַאק ;טײקירעהעגנָא יד --- וו יּפַאק ;גנונ

 ,?טציא סָאװ --- טו יּפַאק :טעשזדוב רעד -- עץ יּפַאק ;הליהק רעד ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד

 .ענליװ ,"טלעװ יד, גַאלרַאֿפ ,4--2 דנַאב ,"ןגַארֿפ-טיײצ,
 .ש 'ב ,"ןגַארֿפ-טײצ, ,יָאטסלָאט ָאעל ףַארג -- (דיחי ןב) י .ב
 יש 'ב ,"ןגַארֿפ-טײצ, ,(סערגנָאק .צָאס .צַאנרעטניא) ןגַאהנעּפָאק -- סעדלעז היח

 ,139 'מונ ,"דנײרֿפ רעד, ,(םזילַארטײנ ןגעװ) ווירב עשיטסיצילבוּפ -- .ל א

 ,גרוברעטעּפ
 .ענליװ ,6--5 'מונ ,"טייצ עיינ יד , ,ןכירטש-עמוד -- .לַא
 .ענליװ ,6--5 'מונ ,"טייצ עיינ יד, ,טלעװ עשידיי יד -- .לַא

 .עשרַאװ ,1 'מונ ,*עמיטשסקלָאֿפ עשידיי יד, ,ןלַאװ-ענימג יד וצ -- יול
 -למַאז ,"ןבעל ןוֿפ ןגַארֿפ , ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא עינַאּפמַאק-לַאװ יד -- .לַא

 .(1911 ,ילוי ,ענליװ ןיא סױרַא רעמונ רעטשרע) גרוברעטעּפ ,3--2 ימונ ,ךוב

 ,גרוברעטעּפ ,"טייצ יד, ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ױרֿפ יד --- .לַא
 ,גרוברעטעּפ ,רַאורבעֿפ ןטס21 ,9 ימונ ,"טייצ יד ,, ? ץענערג יד זיא ואוו -- .י .ב
 ,ץרעמ ןט7 ,11 'מונ ,"טייצ יד ,, ,טֿפַאשנסיװ וצ עיּפָאטוא ןוֿפ -- סעדלעז היח
 ,גרוברעטעּפ
 .גרוברעטעּפ ,ץרעמ ןט14 ,12 'מונ ,"טייצ יד, ,עיטַארקָאמעד עשידיי יד -- .ל.א
 ,ץרעמ ןט14 ,12 'מונ ,"טייצ יד ,, ,עיגלעב ןיא קײרטשילַארענעג םעד רַאֿפ -- .י .ב
 .גרוברעטעּפ

 ,4 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,ץנערעֿפנָאק עשיטסילַאיצַָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא -- .ל.ַא

 .קרָאי-וינ
 .5 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,קיטילָאּפ טָאטשנַא ןעגנורענירע -- .ל

 .12 ימונ ,"טלעװ עיינ, ,תומולח -- .ל
 .15 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,טדעררעד ךיז -- .ל

 ,17 ימונ ,"טלעװ עיינ, ,טײקכעלטנרָא רעביא חיגשמ ַא -- .ל
 .29 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,עבָארּפ ענעגנולעג ןייק טינ -- .ל

 ןטס31 ,35 ימונ "טלעװ עיינ, ,סרושטקעל ןגעװ ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל -- .ל .

 .רעבמעצע
 ,(עטימָאק רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ טעברַא רעד וצ) ? טציא סָאװ -- .ל .א
 .קרָאי-וינ ,טסוגיוא ןט6 ,14 'מונ ,"טלעװ עיינ יד,
 יד, ,םולש רַאֿפ ףמַאק רעד ןוא עיטַארקָאמעד:לָאיצַאס עשטַײד יד -- .י .ב
 .קרָאי-װינ ,14 ימונ ,"טלעװ עיינ

 טמ 00 סמ טמ טמ ומ
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 ,18 ,17 ,16 :ןרעמונ ,"טלעװ עיינ יד, ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןוֿפ --- קומ .ַא

 .ווייא 9
 .רעבָאטקָא ןט15 ,24 ימונ ,"טלעװ עיינ יד , ,ױרֿפ-רעטעברַא עשידיי יד -- .ל א

 ץייג יד, ,םיניבמ ןוא רעלטסניק ,טסנוק -- ןבעל ןוא רוטַארעטיל -- .ל.ַא

 .25 'מונ ,"טלעוו
 ןטס26 ,"טלעװ עייג יד, ,עגנוי יד חוּכמ -- ןבעל ןוא רוטַארעטיל -- .ל .א

 .רעבמעוָאנ
 .רעבמעצעד ןט10 ,"טלעװ עיינ, ,דלַאװרעמיצ רַאֿפ ןיב ךיא סָאװרַאֿפ -- .ל .ט

 .רעבמעצעד ןטס24 ,"טלעװ עיינ, ,{דלַאװרעמיצ ןגעװ} ןציטָאנ -- .ל.ַא

 ,(קעדַאלװ 'נעג וצ לווירב יבוהאל-םולש ַא) ןייז ןדירֿפוצ ןסייהעג טָאה יבר רעד
 ,רַאונַאי ןט14 ,2 ימונ ,"טלעוו עיינ יד,
 ,1 ימונ ,"טלעװ עיינ יד, ,ךַאז:טַאװירּפ ַא םזינויצ זיא -- .ל .א

 ,9 'מונ ,טרָאד ,ידעטקענעקס לַאקָאל ןוא ןנָאל רָאיעמ -- .ל .8

 ,15 'מונ ,טרָאד ,"ןוֿפצ ןטייװ ןיא, ןגעװ רעטרעװ רַאּפ ַא -- .ל .א

 22 ןוא 21 י'מונ ,טרָאד ,עיצַארגימע ןגעװ עגַארֿפ רעד וצ -- .ל .א

 ,32 'מונ ,טרָאד ,(ףילער סלּפיּפ} ץנערעֿפנָאק עזעילַאדנַאקס ַא -- .ל .א

 ,33 ןוא 32 'מונ ,טרָאד ,רעטַאעט ןגעװ -- .ל .8א

 ,33 ימונ ,טרָאד ,סיליג .מ וצ רעֿפטנֶע ןיימ -- .ל .א
 ,34 'מונ ,טרָאד ,עגַארֿפ-סנָאיצַארגימע רעד וצ -- .ל א
 ,34 'מונ ,טרָאד ,ןדלעה .ַא רעֿפטנע ןַא -- .ל א

 ,38 'מונ ,טרָאד ,טלעֿפ זנוא סָאװ -- .ל א

 ,43 ימונ ,טרָאד ,רעלדַא ךירדירֿפ -- .ל.א

 ,48 ןוא 47 ,46 ןרעמונ ,טרָאד ,ןיײּפמַאק םעד ךָאנ -- .ל א
 ,רעבמעװָאנ ןט10 ,קרָאי-ינ ,45 ימונ ,"טלעװ עיינ, ,ןלױּפ --- ױל

 -הלּכשה רעד ןוֿפ ןכירטש עשירָאטסיה-רוטלוק) ,יקצעניל לאוי קחצי -- .לַא
 ,116--85 יזז ,יטקָא-טּפעס ,קרָאי-וינ ,1 'מונ ,"טייצ יד, ,(עכָאּפע

 סניקריס ןמחנ רעביא עיזנעצער) םילשורי ןוא םיור ,סעה השמ -- .ל 8
 ,155--153 יזז ,1 ימונ ,"טייצ יד, ,(גנוצעזרעביא

 :עיצקַאדער ,1916 ,"ךוברָאי עשידיי סָאד, :1915 ןיא ןבעל עשידיי סָאד --- יול

 ןייטשפע אנכש ,יקצולַאס .ב .י ,קַאװטיל .ַא ,ןַאמרעט .מ ,ברַאֿפדלָאג .מ ,ןיגלָא .מ
 ,קרָאי-וינ ,עיצארעדעֿפ .לַאיצָאס .שידיי רעד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא --

 ,טרָאד ,טֿפַאשטרי יד ןוא גירק רעד -- .ל .8א

 "וינ ,10 ימונ ,"טלעװ עיינ יד, ,גנוקינײארַאֿפ רעטנענַאמרעּפ רעד ןגעװ -- .ל.ַא
 .ץרעמ ןט9 ,קרָאי

 ,12 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,ץיצולָאװער רעד רעביא ןעקנַאדעג ,דנַאלסור -- .ל.ַא

 | .ץרעמ ןטס2
 ימונ ,"טלצװ עיינ, ,{*גנוטײצסקלַאֿפ , :טנכייצעגרעטנוא} ןעקנַאדעג"חסּפ -- .ל.א
 ,לירּפַא ןט6 ,

 ,ץרַאמ ןטס30 ,13 ימונ ,"טלעװ עיינ, ,(לקיטרַא רעטייוװצ) דנַאלסור -- .ל א

 .יַאמ רעט11 ,19 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןוֿפ ןגַארֿפ -- .ל.ַא

 ,לירּפַא ןטס27 ,17 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,בוט-םוי רעטיור רעזנוא -- .ל.ַא
 ,ץרַאמ רעט18 ,20 'מונ ,"טלעװ עיינ, ,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןוֿפ ןגַארֿפ -- .ל .ַא
 ,41 ימונ ,"טלעוו עייג יד. ,{דַארגָארטעּפ ןיא) ץנערעֿפנָאק עשידיי יד -- .ל .8
 .רעבָאטקָא ןט19

 "מונ ,יטלעװ עג יד  ,סערגנָאק-.ד .ק ןֿפױא עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ -- .ל א
 ,רעבמעװָאנ ןט23 ,6

 אז
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 ;םזירַאצ רעד ;עיצולָאװער ;עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ ןטכיזסיוא יד -- .ל א

 ,ףמַאק רָאי קיצנַאװצ -- דנוב רעד ;עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטֿפערקביײרט יד

 יטיל .ַא ןוֿפ טריגַאדער ךובלמַאז טרירטסוליא ,*דנַאלסור ערענָאיצולָאװער סָאד,

 .קרָאייװינ ,יקצולַאס .ב .י ןוא קַאװ

 ,45 'מונ ,"עמיטש רעטעברַא, ,(1911--21908) ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא -- .ל א

 ,דַארגָארטעּפ

 .ץרעמ ןט15 ,11 ימונ ,"טלעװ עיינ יד, ,תויח---ןשטנעמ -- .ל.ַא

 יהעיק ! דנַאב ,"סקניּפ רעטיור, ,ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז יד -- קַאװטיל א

 יעשרַאװ ,יצעד"װָאנ ,6 ןוא 574 ימונ ,טלעוװרעכיב ,"םלוג, סקיוװייל -- .ל .א

 ,גנַאגרָאי רעטירד ,1922 ,"חול"רעטעברַא ,רוטלוק ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא -- .ל.א

 .("ןעװעג סָאװ, דנַאב ןיא ןיירַא) עשרַאװ

 .עשרַאװ ,1 ימונ ,"רוטלוק, ,גנודליבטסבלעז --- סעדלעז היח

 "עטיל, ןיא טקורדעגרעביא) 2 ימונ ,"רוטלוק, ,ןַאמטּפױה דרַאהרעג -- .ל א

 ,("ףמַאק ןוא רוטַאר

 .עשרַאװ ,ו דנַאב ,"סקניּפ רעניור, ,ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז יד -- קאװטיל .ַא

 .עשרַאװ ,2:1 ימונ ,"רוטלוק, ,רוטלוק עשירַאטעלָארּפ -- קַאװטיל .ַא

 ,6 ימונ ,"טלעװרעכיב, ,טײצרָאי ןטֿפניֿפ םוצ ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ -- .ל א

 .עשרַאװ
 יעשרַאװ ,2 ימונ ,"טלעװרעכיב, ,(עיזנעצער) יטייהדניק ןיימ, ,יקרָאג .מ -- .ל .א

 ,2 ימונ ,"טלעװרעכיב, ,(עיזנעצער) *רָאזיװער רעד. ,לָאגָאג .װ .ג --- קַאװטיל .8

 .2 'מונ ,"טלעװרעכיב? ,(עיזנעצער) "הנותח יד. ,לָאגָאג .װ .נ -- קאװטיל .ַא

 ,"טלעוורעכיב, ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןוֿפ תונורכז ,וָאטרַאמ .ל--- קַאװטיל 6

 ,21 ימונ
 .רַאונַאי ןטס20 ,ענליװ ,(20) 3 'מונ ,ײקנַאדעג רעזנוא , ,םעדעמ --- קאװטיל א

 ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןוא ץרּפ .ל .י --- קַאװטיל א

 .ינוי ןט6 ,5 'מונ ;יַאמ ןטס30 ,4 'מונ ;יַאמ ןטס23 ,2 ימונ

 עשירַארעטיל, ,{"םיבנג ןוא סעובָאל, ןוֿפ} עמרוט ןוֿפ דָאזיּפע ןַא -- קַאװטיל .ַא

 .ילוי ןט4 ,9 ימונ ,"רעטעלב

 .עשרַאװ ,ךובלמַאז ,װ דנַאב ,יסקניּפ רעטיור, ,שטיװעלעדנוז .ַא -- קַאװטיל .ַא

 (עיזנעצער) עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא ןדיי יד -- שטייד .ל-- קַאװטיל א

 .עשרַאװ ,2:1 ימונ ,"טלעוורעכיב,

 ךובלמַאז ,"סקניּפ רעטיור, ,ןרָאטַאניבמָאק ןוא םיבנג ,סעזובָאל --- קַאװטיל .א

 .עשרַאװ ,וו

 :ןסַאמ עשידיי יד ןוא טכַאמ-ןטעװָאס יד -- קַאװטיל -ַא

 עשימָאנָאקע עקיטציא יד .וװ ;םזיטימעסיטנַא ןוא ןעמָארגָאּפ ,םזיװעשלָאב

 ןדיי יד רַאֿפ גנוטער יד טגיל ואװ .װ ;דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןוֿפ עגַאל

 ןטס24 ,169 ימונ ,רַאונַאי ןט17 ,168 'מונ ,"רעקעװ רעד, ?דנַאלסור ןוֿפ

 .קרָאי-וינ ,רַאונַאי ןטס31 ,170 ימונ ,רַאונַאי

 206 ,205 ,204 :ןרעמונ ,"רעקעװ רעד, ,ןסעומש עשירַארעטיל -- קַאװטיל .ַא

 ,207 ןוא
 .טסוגיוא ןט7 ,66 !מונ ,"רעטעלב ירעטיל, ,רעטרעװ רַאּפ ַא -- קַאװטיל .ַא

 ןט14 ,67 'מונ ,"רעטעלב 'רעטילא ,עּפורטױַאמרעה עגנוי יד -- קאװטיל .ַא

 ,טסוגיוא
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 רעטסקעז ,"חולירעטעברַא, ,1924 ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד -- קַאװטיל .ַא

 ,1925 ,עשרַאװ ,גנַאגרָאי

 ,"רעטעלב 'רעטיל, ,טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידי א ןגעװ -- קַאװטיל .ַא

 ,לירּפַא ןטס30 ,52 ימונ

 ןוֿפ ןעמעלבָארּפ רַאֿפ רעטעלב, ,עמעט רעקיבלעז רעד ףיוא -- קַאװטיל .ַא

 רעד רעטנוא לַאנרושז שדוח א ,"טסנוק ןוא רוטַארעטיל רוטלוק ,םזילַאיצָאס

 .1926 'צעד ,קרָאירינ ,1 ימונ ,קַאװטיל .ַא ןוֿפ עיצקַאדער

 .טרָאד ,עיצולָאװער ןגעװ --- קַאװטיל .ַא

 ,"רעקעװ רעד; ,(ןָאדנָאל ריאמ ןגעװ) קעװַא זיא סָאװ שטנעמ רעד -- קַאװטיל א

 .ינוי ןט19 ,קרָאי-וינ ,240 ימונ

 "נדײשרַאֿפ-"סגנונײמ --- דנַאלגנע ןיא קײרטסילַארענעג םעד ךָאנ -- קַאװטיל .ַא

 ,245 'מונ ,ילוי ןט17 ,קרָאי-וינ ,244 ימונ ,"רעקעו רעד; ,ןטַאבעד ןוא ןטייה

 ,ילוי ןטס4

 ,225 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,עניטסעלַאּפ ףיוא רשכה רעײנ ַא -- קַאװטיל א

 .ץרעמ ןט6

 יּפעס ,ײטֿפנוקוצ, ,עיצַארגימע ןגעװ סערגנָאק-טלעװ רעטשרע רעד -- קַאװטיל .א

 ,קרָאיוינ ,רעבמעט

 .רעבמעװָאנ ,"טֿפנוקוצ, ? טעבַאֿפלַא רעדָא תיב-ףלַא --- קַאװטיל .ַא

 ןט19 ,94 'מונ "רעטעלב 'רעטיל, ,דילירעטעברא עשידיי סָאד -- קַאװטיל .ַא

 לירּפַא ןט16 ,102 'מונ ,ץרַאמ 12 ,97 'מונ ,ץרַאמ ןט5 ,96 ,'מונ ,רַאורבעֿפ

 .ן"ןעװעג סָאװ, דנַאב ןיא טקורדעגרעביא)}

 "נביוא םוצ ןעגנוקרעמַאב ןוא תוֿפסוה} עיצקַאדער ןיא ווירב א --- קַאװטיל .ַא

 .ילוי ןטפ ,114 ימונ ,"רעטעלב ירעטיל, ,ןלקיטרַא ןטכארבעג

 ןוא ןליֿפעג) עניטסעלַאּפ ןגעוו -ןעלקיטרַא יד רעביא עטַאבעד יד -- קַאװטיל .ַא

 .רַאונַאי ןטס23 ,*סטרעװרָאֿפ , ,(קיטילָאּפ

 ,"דנײרֿפ רעד, ,(ןריטוקסיד םוצ) טנָארֿפ-רוטלוק רעזנוא ףיוא --- קַאװטיל .ַא

 .קרָאי-וינ ,!װָאנטקָא

 ,"דנײרֿפ רעד, ,(70 ןוֿפ לבוי ןייז וצ) יקסװעשטניװ סירָאמ --- קַאװטיל .ַא

 .קרָאי-וינ ,רעבמעטּפעס

 ללּכ ןוא טַאקָאװדַא רעשידיי-שיסור רעטמירַאב רעד -- רעװַאניװ --- קאװטיל .ַא

 .רעבָאטקָא ןטס23 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,ןברָאטשעג טשרָאקָא זיא סָאװ ,רעוט

 רעד ןיא ןענז רעטעברַא רענַאקירעמַא קינײװ יױזַא סָאװרַאֿפ --- קַאװטיל א

 .ילוי ןט12 ,*סטרעװרָאֿפ , ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס

 "רָאֿפ, ? יקסנישזרעשזד ןעװעג זיא שטנעמ טרָאס ַא רַאֿפ סָאװ --- קַאװטיל א

 .ילוי ןטס27 ,"סטרעוו

 "טנגוי, ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא םזילַאיצָאס ןוֿפ טֿפנוקוצ יד --- קאװטיל א

 .עשרַאװ ,9 ימונ ,"רעקעוו

 .עשרַאװ ,ץרַאמ-רַאורבעֿפ ,"רעקעװטנגוי, ,דנוב רעניילק רעד -- קַאװטיל א

 .18 'מונ ,"ןעטעלוב-לושיגניר-רעטעברַא ,רערעל רעזנוא --- קַאװטיל .ַא

 רָאי סָאד ףיוא ,"חולירעטעברַאא ,1905 עשרַאװ ןיא דנוב רעד --- קַאװטיל .ַא

 .עשרַאװ ,גנַאגרָאי רעטעביז ,6

 יטלעװ רעשידי רעד, ,1926 רָאי ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד -- קַאװטיל .ַא

 ,1927 ,"ךַאנַאמלַא

 ,םזילַאיצָאס ןוֿפ ןעמעלבָארּפ רַאֿפ רעטעלב, ,ןבעל ןוא רוטארעטיל -- קומ א

 .לירּפַא ,2 ימונ ,"טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק
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 ,טרָאד ,טלעֿפ זנוא סָאװ --- קַאװטיל .ַא
 ,טרָאד ,עיטַארקַאמעד -- קַאװטיל א

 .טרָאד ,"המיבה, ןוֿפ תולעמ יד ןשיװצ --- דיחייןב

 ,(טײצרָאי ןט12 םוצ) ןסַאמ-רעטעברַא עשידִיי יד ןוא ץרּפ .ל .י --- קַאװטיל .ַא
 ,("ףמַאק ןוא רוטַארעטיל, ךוב ןיא ןײרַא) לירּפַא ןטס30 ,285 ימונ ,"רעקעװ רעד,

 ,293 'מונ ,ינוי ןט4 ,290 'מונ ,"רעקעװ, ,(ןציטָאנ) טייז רעד ןוֿפ -- קומ -ַא
 ןטס27 ,302 'מונ ,טסוגיוא ןט13 ,200 'מונ ,ילוי ןטס23 ,297 'מונ ,ינוי ןטס5
 ,רעבָאטקָא ןטס22 ,310 'מונ ,טסוגיוא

 (עשיטסינומָאק)) סרעקריָאװ עיצקעס רעשידיי רעד וצ רעֿפטנע ןיימ --- קַאװטיל .ַא
 ,ילוי ןט9 295 'מונ ,"רעקעװ,  ,ײטרַאּפ

 .רעבמעטּפעס ןט17 ,305 'מונ ,"רעקעװ,. ,ווָאנרימס .נ .ַא -- קַאװטיל א

 ,רעבָאטקָא ןט15 ,309 ימונ ,"רעקעװ,  ,"דנוב, ןוֿפ טנעמעצ רעד -- קַאװטיל -ַא

 ,ינוי ןט18 ,292 'מונ ,"רעקעװ, ,דנַאלסור ןוֿפ -- קַאװטיל .ַא

 .רעבָאטקָא ןטס29 ,311 'מונ ,"רעקעװ, ,דנַאלסור ןיא עגַאל יד -- קַאװטיל .ַא

 ,(תויתוא עשינײטַאל ןוא עשידי ןגעװ} ןטייב וצ טינ טניוליס -- קַאװטיל .ַא
 .רַאורבעֿפ ,ײטֿפנוקוצ,
 .רעבמעװָאנ ןט12 ,313 'מונ ,"רעקעװא רעקידלושַאב עקידלושטימ -- קומ .ַא
 .רעבמעװָאנ ןטס26 ,215 ימונ ,"רעקעװ, עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ ןגַארֿפ --- קַאװטיל .ַא
 -עװ, ,עיטַארקָאמעד:לַאיצַָאס רעשיכיירטסע רעד ןוֿפ סערגנָאק רעד -- קַאװטיל .ַא
 .רעבמעצעד ןט10 ,317 'מונ ,"רעק
 ,קרָאי-ינ ,"דנַײרֿפ רעד, ,(ןעקנַאדעג ןוא ןקורדנייא) געװ ןוֿפ --- קַאװטיל .ַא
 .רַאורבעֿפ
 ,רעבמעטּפעס ,קרָאי-וינ ,"דנײרֿפ רעד , ,טעברַא-רוטלוק לָאמַארעדיװ -- קַאװטיל .ַא
 .רעבָאטקָא ,"דנײרֿפ רעד, ,גניר-רעטעברַא רעד ןוא דנוב רעד -- קאווטיל .ַא
 .יַאמ ,"דנײרֿפ רעד, ,יַאמ ןטשרע םוצ -- קַאװטיל .ַא

 ,לירּפַא ןטס30 "סטרעװרָאֿפ , ,ןעקנַאדעגײַאמ רעטשרע -- קַאװטיל .ַא
 .ץרַאמ ןטס28 ,"סטרעװרָאֿפ , ,ןציטָאנ ,גנוגעואב רעזנוא ןוֿפ -- קַאװטיל .ַא
 עירעס רעד ןוֿפ ,יקסנילּפָאק לכימ לארשי ןגעװ ןעגנורענירע -- קַאװטיל א
 ,לירּפַא ןטס24 *סטרעװרָאֿפ , ,"טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ןרָאטַאקָאװָארּפ,
 רענייא ןעוװעג זיא רעכלעו ,רעטסוש רענליװ רעד ,טרעקעל שריה -- קַאװטיל .א
 .ינוי ןט8 ןוא ןט7 ,*סטרעװרָאֿפ , עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ רעריטרַאמ יד ןוֿפ
 .ינוי ןט8
 ,ינוי ןטס27 ,"סטרעװרָאֿפ , ,ןלַאװ רעװעשרַאװ יד ןוֿפ לגיּפש ןיא -- קַאװטיל .ַא
 ןיא טקורדעגּפָא -- דנוב רעניילק רעד) דנוב ןגעװ ןעגנורענירע --- קאװטיל ַא
 .רעבָאטקָא ןט9 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,("ןעװעג סָאװ, דנַאב
 ןיא עטקישרַאֿפ ןוֿפ ןעגנובעלרעביא ,סורג רעטרעגלַאװרַאֿפ ַא -- קַאװטיל ַא
 ,רעבמעװָאנ ןט14 ,*סטרעװרָאֿפ , ,ריביס ןטייוו
 ער ןייק טכַאמעג טינ רעטציא ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה סָאװרַאֿפ -- קַאװטיל ַא
 .ילוי ןטס22 ,"סטרעװרָאֿפ , ?ךיירטסע ןיא עיצולָאװ
 ןט9 ,ײסטרעװרָאֿפ, ,ןעקנַאדעג ןוא ןעגנומיטש ,יטעזנַאװ ָאקַאס -- קַאװטיל .ַא
 ,טסוגיוא
 ,יגיוא ןטס21 ,*סטרעװרָאֿפ , ,סנָאינוי יד ןוֿפ סערגנָאק-טלעװ רעד -- קַאװטיל א
 -רַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס עשידי םעד ןוֿפ ןשנעװנָאק עטפניֿפ יד -- קאװטיל א
 .רעבמעװָאנ ןטס25 ,"סטרעװרָאֿפ , ,דנַאב

 ןטס20 ,362 'מונ ,"רעקעװ רעד; ,רעֿפמעק רעד רעלקניס ןָאטּפַא, --- קַאװטיל .ַא
 .רעבָאטקָא ןטס27 ,363 'מונ ןוא רעבָאטקָא
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 .12 'מונ ,ײטֿפנוקוצ ,, ,שטיװעלַאכימ שונייב -- קַאװטיל .ַא

 ,(רָאטקורטסניא-לוש ַא ןוֿפ ןציטָאנ) שינערעהרַאֿפ ןוא רערעהרַאֿפ -- קַאװטיל .ַא

 .ץרַאמ-רבעֿפ ,32 ימונ ,"ןיטעלוב-לוש-רי"א,

 .רעבמעװָאנ ,38 'מונ ,"ןיטעלוב-לושירייַא, ,ןטרעצנַאק-לוש ןגעװ -- קַאװטיל .ַא

 עמ סָאװ ,סעקנעצס עװַאקעשט ןוא ןּפיט עשידיי עטנאסערעטניא -- קַאװטיל .ַא

 יץרַאמ 24 ,"סטרעװרָאֿפ , ,(ןקורדנייא עזייר) ,עקירעמַא רעביא עזייר ַא ףיוא טעז

 ,לירּפַא ןט14 ,"סטרעװרָאֿפ, ,טוַאס רעד ןיא תוסנרּפ טשידיי --- קַאװטיל .ַא

 ,333 'מונ ,ץרעמ ןט17 ,331 'מונ ,"רעקעװ, ןגַארֿפ-ײטרַאּפ -- קַאװטיל .ַא

 .ץרעמ ןטס1
 .ינוי ןט9 ,343 'מונ ,"רעקעװ, ,ןכירטש -- קַאװטיל .ַא

 .ילוי ןט15 ,*סטרעװרָאֿפ , ,ןצרּפ .ל .י ןגעװ לָאמַא ךָאנ --- קַאװטיל ..ַא

 ןָאטּפַא רעלעטשטֿפירש רענַאקירעמַא ןטמירַאב ןטימ ךערּפשעג ַא -- קאװטיל .א

 ,טסוגיוא ןט5 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,רעלקניס

 ,"סטרעװרָאֿפ , ,סרעשטוב עשידיי יד ייב דרָאמ-רעדורב םעד ןגעװ -- קַאװטיל .ַא

 .רעבָאטקָא ןטס6

 ןוֿפ רעריֿפ רענעברָאטשרַאֿפ טשרָאקַא רעד -- שטיװעלַאכימ .ב -- קַאװטיל .ַא

 .רעבָאטקַא ןטס31 ,*סטרעװרָאֿפ , ,יידנוב,

 .רעבמעװָאנ ןט6 ,*סטרעװרָאֿפ , ,ןלַאװ יד רַאֿפ טונימ ַא -- קאוװטיל .ַא

 ,רעבמעצעד ןט9 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,ןַאמרעדוז ןַאמרעה -- קַאװטיל .ַא

 ינוי ןט15 ,387 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,סיוא:ךָאװ -- ןייא-ךָאװ -- קַאװטיל .ַא

 .ינוי ןטס29 ,388 'מונ ןוא
 ,"רעקעװא ,דנוב רעד ןוא ןטסינויצ עשיליוּפ יד ,עדלעװרעדנַאװ -- דיחי ןב

 .ילוי ןטס27 ,390 י'מונ
 ןט10 ,391 'מונ ,"רעקעװ, ,םזינויצ רעד ןוא ץנעגַא עשידיי יד -- קאװטיל .ַא

 .טסוגיוא
 לָאס ןגעװ לָאמַא ךָאנ) ןלײטרוארַאֿפ שרעדנַא טשינ ליװ ןעמ זַא -- קַאװטיל .ַא

 .טסוגיוא ןטס24 ,392 'מינ ,"רעקעװ, ,(עמיטש-רעטעברַא עײרֿפ יד ןוא ץעמ

 ,רעבמעטּפעס ןט7 ,393 'מונ ,"רעקעוװ רעד, ,(ןכירטש) טייז רעד ןוֿפ -- קומ .ַא
 .רעבָאטקָא ןט19 ,396 'מונ ןוא רעבמעטּפעס ןטס21 ,394 'מונ

 .װָאנ ןט2 ,397 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןעניסעיל רעטרעװ רַאּפ ַא -- קַאװטיל .ַא
 .רעבמעװָאנ ןטס30 ,399 'מונ ,"רעקעװ, טייז רעד ןוֿפ -- קומ א

 .רעבמעצעד ןט14 ,"רעקעװ, ,ןשנעװנָאק רעזנוא --- קַאװטיל .ַא

 ,"סטרעװרָאֿפ , ? עיזעָאּפ ןייק טינ זנוא ייב ןעמ טנעייל סָאװרַאֿפ -- קַאװטיל .ַא

 ,ינוי ןס6
 ,"סטרעװרַאֿפ ,סענזיב ןעניימ ייז רֶעבָא עיצולַאװער ןעיירש יז -- קַאװטיל .ַא

 .ילוי ןט6
 .ילוי ןטס27 ,"סטרעװרָאֿפ , ,(ןכירטש-רעטקַארַאכ) לצרעה רָאדָאעט --- קַאװטיל .ַא

 ,"סטרעװרָאֿפ, ,ןדיי ייב רעקיטירק-רוטארעטיל א ןייז וצ רעװש -- קַאװטיל .ַא

 .טסוגיוא ןט1
 ,"סטרעװרָאֿפ, ,גנוריגער סדלַאנַאדקעמ ןוֿפ םישדח עטשרע יד -- קַאװטיל .ַא

 .טסוגיוא ןט7
 .'גיוא ןטס25 ,"סטרעװרָאֿפ , ,ןעגנולייצרעד ךוב רעשידיי רעיינ ַא --- קַאװטיל .ַא
 ,"סטרעװרַאֿפ, ,(...קילבוּפער טעװָאס ַא) ןטּפעצער ןוא רענעלּפ -- קַאװטיל 8

 .רעבמעטּפעס ןט0

 ייטש רעטעברַא עײרֿפ, יד ןוֿפ םואעליבוי רעקירָאייקיסיײרד רעד -- קאװטיל .ַא
 .רעבמעטּפעס ןטס27 ,*סטרעװרָאֿפ , ,ייעמ
 -ָאטקָא ןט6 ,*סטרעװרָאֿפ , ,סניַאל-טעקיּפ ןוא ןטעָאּפ ,ןטסילעװָאנ --- קַאװטיל .ַא

 .רעב
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 .רעבָאטקָא ןט11 ,"סטרעװרָאֿפ , ,טגָאזעג טָאה רעלָאט טסנרע סָאװ --- קאװטיל .

 .ץרעמ ,3 'מונ ,ײטֿפנוקוצ , ,עקירעמַא ןיא סנָאינוי ןוֿפ תורצ -- קַאװטיל
 ,ילוי ,*טֿפנוקוצ , ,ןרָאהנײא דוד -- קאװטיל .
 -רָאֿפ ןוא סדוג רעדעל יסנעֿפ ,רעכַאמקָאלק) סקיירטס עטצעל יד -- קַאװטיל .א
 ,טסוגיוא ,ײטֿפנוקוצ , ,(סרעי

 ,40 'מונ ,"ןיטעלוב-לוש ר"ַא;, עטכישעג רעשידיי ןגעװ ןגַארֿפ -- קַאװטיל .ַא
 ,רַאונַאי

 -לוש ר"א, ,עטכישעג ןענרעל ןוֿפ ןגָארֿפ יד וצ לָאמַא רעדיװ -- קאװטיל א
 ,לירּפַא ,43 'מונ ,"ןיטעלוב

 -רָאֿפ , ,לטיה עבלעז יד ןָא ןטסעמ ןשטנעמ ןעצ ןוא טעטש ףניֿפ -- קַאװטיל .ַא
 ,לירּפַא ןטס26 ,"סטרעוו

 .יַאמ ןט1 ,"סטרעװרָאֿפ , ,יַאמ ןטשרע םוצ -- קַאװטיל .ַא

 .יַאמ ןט7 ,*סטרעװרָאֿפ , ,בוט-םוי רעקיטרַאסיורג ַא -- קַאװטיל .ַא

 ,טײקמורֿפ ַאזַא וצ ײװ ןוא ךָא זַא רעבָא ,רעמורֿפ ןרעװ ןדיי --- קַאװטיל .א
 ,יַאמ ןטס26 ,"סטרעװרָאֿפ ,

 ,רעבָאטקָא 12 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,ןעניסעיל רעֿפטנע ןיימ --- קאזטיל .א

 ןטס26 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,דנַאלסור ןוֿפ ןדיי יד רימ ןזָאלרַאֿפ סָאװרַאֿפ --- קַאװטיל .ַא

 ,רעבָאטקָא
 ,"סטרעװרָאֿפ, ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאֿפ הנּתמ ענייש ַא -- קַאװטיל ַא
 ,רעבמעװָאנ ןט3

 -יל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא טנעמוקָאד רעשידיי רעטשרע רעד -- קַאװטילא
 ,רעבמעװָאנ ןט17 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,רוטַארעט

 -וינ ,"דנײרֿפ רעד, ,גניר'רעטעברא ןרַאֿפ ןלוש יד ןעוט סָאװ --- קאװטיל .ַא
 ,רַאונַאי ,קרָאי

 ,קרָאיוינ ,"דנײרֿפ רעד, ,סעשטנערב עקניל ןוֿפ ץנערעֿפנָאק יד -- קַאװטיל .ַא
 ,יַאמ

 טמ טע טש

 ,"טֿפנוקוצ, ,(ץרּפ .ל .י) םזימיטּפָא רעשיגַארט ןוא םזימיסעּפ -- קַאװטיל .א
 ,ינוי
 ,"ךנײרֿפ רעד, ,ןלוש-ר"א יד ןיא םזילַאיצַאס ןוא טייקשידיי --- קאװטיל -ַא

 .רעבמעצעד:רעבמעוװָאנ

 ײַאמ ,"דנײרֿפ רעד, ,ןָאדנָאל ריאמ -- ךוב סֿפָאגָאר ללה --- קאװטיל .ַא

 ,"ךנײרֿפ רעד, ,(גָאט-סטרובעג ןטס50 ןייז וצ) שטיװָאמַארבַא .ר -- קאװטיל .ַא

 .רעבמעטּפעס
 .רעבמעצעד ,56 'מונ ,"ןיטעלוב-לוש ריַא,, ,םיבוט-םוי-לוש עניימ --- קַאװטיל .ַא

 עד רַאֿפ ןײּפמַאק-גייצעג םעד ןוֿפ ןשנעװנָאק רעטשרע רעד וצ -- קאװטיל .א

 .רַאונַאי ןט3 ,*סטרעװרָאֿפ , ,דנַאלסור ןוֿפ ןדיי עטריסַאלק

 ןט16 ,ײסטרעװרָאֿפ , ,דנאלסור-טעװָאס ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד --- קַאװטיל .ַא

 ,רַאורבעֿפ
 ןטס25 ,"סטרעװרָאֿפ, ? ןברָאטשעג עקַאט "עיצקעסוועיג יד זיא --- קַאװטיל .ַא

 ,ץרַאמ
 ,טסוגיוא ןטס23 ,418 ימונ ,"רעקעװ, ,רָאי קיצעביז --- םיױבנעגיײֿפ --- קַאװטיל .ַא

 ןט9 ,417 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,{ַא"א דנוב רעשילױוּפ} טייז רעד ןוֿפ --- קומ .ַא
 .רעבָאטקָא ןט18 ,422 'מונ .טסוגיוא
 "רעקעװ רעד, ,ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד ייב -- קאװטיל .ַא
 .רעבמעװָאנ ןט1 ,423 'מונ

 ,423 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,םוטּפירקס:טסָאּפ א טימ רעֿפטנע ןַא -- קומ -א
 .רעבמעװָאנ ןט1
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 ,טּפַאכעגרעטנוא ןסעומש עקילעֿפוצ -- ןלַאװ יד ןוֿפ טנװָא ןיא --- קומ .א

 .רעבמעװָאנ ןט15 ,424 ימונ ,"רעקעוו,

 .רעבמעװָאנ ,425 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןדיירכרוד ךיז רימָאל --- קַאװטיל .א

 .רעבמעװָאנ ,425 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,רעֿפטנע --- קומ א

 ןט13 ,426 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,קיטירק עכעלטנײרֿפ לסיב ַא -- קַאװטיל א

 .רעבמעצעד

 .רעבמעצעד ןט13 ,426 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,רעטרעװ עברַאה -- קַאװטיל .ַא

 .רַאורבעֿפ ןט8 ,404 'מונ ,"רעקעװ, ,(ןכירטש) טייז רעד ןוֿפ --- קַאװטיל .ַא

 .רַאורבעֿפ ןטס22 ,405 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןבעל ןוא רוטַארעטיל -- .ל .א

 'מונ ,"רעקעװ רעד, ?"ןזָאכלָאק, יד ןגעק רימ ןענייז סָאװרַאֿפ --- קַאװטיל .ַא

 .ץרַאמ ןט8 ,6

 "רעקעװ רעד, ,407 'מונ ,(ןלוש יד ןוֿפ} גנוקינײארַאֿפ ןגעװ --- קַאװטיל .ַא

 : .ץרַאמ ןטס2
 ,לירּפַא ןט5 ,408 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,(ןציטָאנ) טייז רעד ןוֿפ -- קומ .

 .לירּפַא ןט19 ,409 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,יקסדוסליּפ --- קַאװטיל

 ,לירּפַא ןט19 ,409 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,טייז רעד ןוֿפ --- קומ .
 יַאמ ןט3 ,410 'מונ ,"רעקעװ, ,יַאמ ןטשרע ןוֿפ ןעגנוזָאל יד --- קַאװטיל

 יַאמ ןט17 ,411 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,עידניא ןיא עגַאל יד -- קַאװטיל

 .יַאמ ןט17 ,411 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןדערכרוד ךיז רימָאל --- קַאװטיל ,

 ,ינוי ןט14 ,413 ימונ ,"רעקעו, ,טייז רעד ןוֿפ --- קומ .
 .ילוי ןט12 ,415 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,גיז רעסיורג סנילַאטס -- קַאװטיל

 ,416 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,(ןציטָאנ ןסעומשכרוד ךיז רימָאל --- קאװטיל ;

 ' .ילוי ןטס6
 ט/ 00 שמ טא 00 ט0 ט6 טמ סט

 ,ןטסישַאֿפ עשיכיירטסע יד ןוֿפ ,"שטוּפ, םעד ןגעװ לָאמַא ךָאנ -- יװייל .א

 .רעבָאטקָא ןט3 ,447 ימונ ,"רעקעװ רעד,

 .רעבָאטקָא ןט3 ,447 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ --- קַאװטיל .ַא

 ,"װָאנ ןטס28 ,451 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ -- קַאװטיל .א

 "רעקעװ, ןוֿפ ןעינילטכיר עשיטילָאּפ -- ןשנעװנָאק רעד ךָאנ -- קַאװטיל .א

 .רעבמעצעד 12 ,452 'מונ ,"רעקעװ, ,(ןסיזעט)
 .לירּפַא ןט18 ,435 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןציטָאנ-לוש --- קַאװטיל .ַא

 יַאמ 2 ,436 ימונ ,"רעקעװ רעד, ,גניר-רעטעברַא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ --- קַאװטיל .ַא

 ײַאמ ןט16 ,437 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,(ןָאטעילעֿפ) עדער ַא ןוֿפ --- קאװטיל .ַא

 .יַאמ 16 ,437 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,עיֿפַארגָאיב ןיימ ןוֿפ ןכירטש -- קַאװטיל -ַא

 י'מונ ,"רעקעװ רעד; ,דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד -- קַאװטיל א

 ײַאמ ןטס30 ,8
 נוי ןט13 ,439 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ -- קַאװטיל ..ַא

 .ינוי ןטס27 ,440 מונ ,"רעקעװ רעד, ,רעֿפטנע ןיימ --- קַאװטיל .ַא
 .ילוי ןט11 ,441 ,"רעקעו רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגָארֿפ --- קַאװטיל .ַא

 ,442 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןוֿפ ףוס רעד -- קַאװטיל .ַא

 ,ילוי ןטס5
 .טסוגיוא ןט8 ,443 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ --- קַאװטיל .ַא

 .טסוגיוא ןטס22 ,444 'מונ ,"רעקעו רעד. ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ --- קַאװטיל .ַא

 יד, ,דנַאברַאֿפ .לַאיצָאס .שידיי ןוֿפ טַאריײטרַאּפ ןֿפױא טַארעֿפער --- קַאװטיל א

 יטּפעס ןט5 ,445 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,*עבַאגֿפױא רעזנוא ןוא סנָאינוי עשידיי

 ,עקירעמא ןיא ןלוש עשידי ןוא שידײ ןגעװ עטַאבעד רעד וצ -- קאװטיל ַא

 ,לירַּפַא ןט9 ,*סטרעװרָאֿפ ,
 'טּפעס ,קרָאייוינ ,"דנײרֿפ רעד , ,טעברַא עיינ --- גָאט-לוש רעייג ַא -- קאוטיל א

2 



1322 

 -רעטעברַא רעד ןוֿפ ףמַאק-סגנואיײרֿפַאב ןיא עטסקיטכיװ סָאד --- קַאװטיל -ַא
 .רעבמעצעד:רעבמעװָאנ ,*דנײרֿפ רעד, ,ױרֿפ

 רעד, ?עקירעמַא ןיא ןטלַאהנײא ךַארּפש עשידיי יד ךיז טעװ --- קאװטיל .א

 ,לירּפַא-ץרַאמ ,*דנײרֿפ
 ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע רעד יװ ,טייצ עטכעלש יד -- קַאװטיל א

 .ילוי ,"טֿפנוקוצ , ,עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןוֿפ ןבעל ןֿפױא
 ,טסוגיוא ,*טֿפנוקוצ ,, ,עגַארֿפ עקנַארק ַא ,ײרעמרַאֿפ עשידיי -- קאװטיל .ַא

 ,עקירעמַא ןיא ײרעמרַאֿפ רעשידיי ןגעוו לָאמַא ךָאנ ?רעטיײװ סָאװ --- קַאװטיל -ַא

 .רעבמעצעד ,*טֿפנוקוצ,

 .רעבמעװָאנ ,"לוש רעזנוא, ,עמַאמ-עטַאט רַאֿפ לוש ַא -- קַאװטיל .ַא
 רָאא 10, ,ןגַארֿפ עלַאנַאיצַאנ עשידיי יד וצ גנולעטש רעזנוא --- קַאװטיל ַא

 ,1931 ,קרָאי-וינ ,ךובלמַאז ,*טעברַא עשיטסילַאיצָאס
 ,טסוגיוא ןט6 ,469 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,דנַאלשטיײד --- קַאװטיל .ַא
 ןוא רעגינ .ש ,ןיטיװעל .ב רעֿפטנע ןַא) ןגַארֿפ עטגָאטײװעגנָא --- קַאװטיל א

 | .ץרַאמ ,3 ימונ ,*טפנוקוצ, ,(רערהעל שובייל

 -סילַאיצָאס יד ןוא גנוגעװַאב-רוטלוק יד ,ןגָארֿפ עטגָאטײװעגנָא --- קַאװטיל .ַא
 ,לירּפַא ,4 'מונ ,טֿפנוקוצ ,, ,גנוגעוואב עשיט

 רעטלַא רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רוטלוק"ןסַאמ עשידיי יד -- קאװטיל .א

 .יַאמ ,5 'מונ ,*טֿפנוקוצ , ,טייה

 .רַאונַאי ןט9 ,454 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןרָאי יד ןוֿפ געוו-דייש ןֿפױא --- יול

 ,'נַאי ןט9 ,454 ימונ ,"רעקעוו רעד, ,יַאניכ .מ ינעג וצ רעֿפטנע ןא --- קאװטיל .ַא

 ינאי 23 ,455 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,(ףוס) ןרָאי יד ןוֿפ געו:דייש ןֿפױא -- יול

 .רַאורבעֿפ ןט6 ,456 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ןָאינוי .װ .ג .ל .טניא רעד ןיא --- יול

 -בעֿפ ןטס20 ,457 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגַארֿפ -- קאװטיל .ַא

 .ץרַאמ ןט5 ,458 י'מונ ןוא רַאור

 .ץרַאמ ןט5 ,458 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ץנערעֿפגָאק-גנונֿפָאװטנַא יד -- יול

 ןט19 ,459 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,(ןָאטעילעֿפ) ןהַאשזד ַא םענייא ןגעװ --- יול
 .ץרַאמ

 ימונ ,"רעקעוו רעד. ,רעבױהנָא רעד -- יקסוועשטניװ סירָאמ -- קַאװטיל .ַא
 ,לירּפַא ןט2 6

 .לירּפַא ןט16 ,461 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,סערוטנַאװא עשיטסינומָאק --

 ןוא יַאמ ןטס28 ,464 'מונ ,"רעקעװ רעד, ,ךעלעגַארֿפ ןוא ןגָארֿפ -- קַאװטיל .ַא
 - ,ילוי וט9 ,467 'מונ

 ימונ ,"רעקעװ :רעד, ,ר"ַא ןֿפױא עקַאטַא עשיטסינומָאק עיײנ א - קַאװטיל א

 ,ילוי ןט9 ,7

 טיוט סקַאװטיל .ַא ךָאנ טכעלטנֿפערַאֿפ

 ןוא צ"עופ ,ןטסידנוב -- טלעװ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןעײטרַאּפ --- קַאװטיל .8ַ

 ןבעל רָאי 50 וצ ,ךובלמַאז ,"ןטֿפַאשקרעװעג , ,ייז ןוֿפ סעקיטסירעטקַארַאכ ,סייס

 ןוֿפ 8 ,רעבמעצעד ,קרָאי-ינ ,ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ
 .("ןעװעג סָאװ,-

 .13 ,טסוגיוא ,8 ימונ ,ײטֿפנוקוצ רעקסנימ יד ןוא קסנימ -- קַאווטיל .ַא
 ןט1 ןוא 23 . ,רעבמעטּפעס ןטפ ,'"טייצ רעזנוא, ,תונורכז ךעלטעלב -- קַאװטיל .ַא

 ,4 ,רַאונַאי

 2 - .2 . ,רעבמעוװָאג ןט11 ,"טייצ רעזנוא ,ךעלזיירק יד -- קַאװטיל .ַא

 ,רַאורבעֿפ .ןט2 ,*טייצ ,רעזְנּואָא ,דָארלעסקַא יפ טימ .ןשינעגעגַאב ,עניימ -- קַאװטיל .8א

1943 7 
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 קַאװטיל .ַא ןגעוו רוטַארעטיל .זזז

 .1932 ,רעבָאטקָא ןטס29 ,475 ימונ ,"רעקעוו. ,קַאװטיל .ַא --- ןרָאהניײא דוד

 1932 ,רעבָאטקָא ,ײטֿפנוקוצ, ,קַאװטיל .א --- ףָאגָאר ללה

 .1932 ,רעבמעװָאנ ,*טֿפנוקוצ, ,דנוב ןוֿפ םכח דימלּת רעד --- טילַאש השמ

 ,"רעטעלב עשירַארעטילא ,(עקירעמַא ןייק רָאֿפּפָא ןייז וצ) קַאװטיל .ַא -- ליזיימ ןמחנ

 .1925 ,רעבמעצעד ןט11 ,84 י'מונ

 ,1932 ,רעבמעטּפעס ןטס30 ,40 ימונ ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,קַאװטיל .ַא --- ליזיימ ןמחנ

 רוטַארעטיל, דנַאב םוצ עדעררָאֿפ ,טסידנוב רעד קַאװטיל .ַא -- יקסװָאלטישז .ח ר"ד

 ."ףמַאק ןוא

 "רָאֿפ , ,טייקיטעט ןייז ןוא רעטקַארַאכ ןייז ,ןבעל ןייז ,קַאװטיל עסָאנעג --- ןינַאכ :נ

 .1932 ,רעבמעטּפעס ןטס21 ,"סטרעוו

 1932 ,רעבמעטּפעס ןטס26 ,"סטרעװרָאֿפ , ? ןקַאװטיל טנעקעג טָאה רעװ --  ןויבצ

 .1932 .רעבָאטקָא ןט8 ,"סטרעװרָאֿפפ ,שטנעמ רעד קַאװטיל .א --- שטיװָאמַארבַא .ר

 ןייז ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ןכירטש רָאּפ ַא) קַאװטיל .ַא --- שטיװַאמַארבַא .ר

 .1935 ,"ץנליװ ךובלמַאז ,(טייקכעלנעזרעּפ

 ,"רעקעװ רעד, ,טסיצילבוּפ רעשירַאטעלָארּפ רעד קַאװטיל --- שטיװַארָאטנַאק םייח

 .1932 ,רעבָאטקָא ןט1

 ,1932 ,רעבָאטקָא ןט1 ,"רעקעװ רעד, ,קַאװטיל .ַא --- ןיקסַאב .י

 ,"רעקעװ רעד. רענָאיצולָאװער ןוא רערעל ,שטנעמ -- קַאװטיל .ַא -- רעטבילעג 8

 .1932 ,רעבָאטקָא ןט1

 .1932 ,רעבָאטקָא ןט1 ,"רעקעװ רעד, ,קַאװטיל רבח ןיימ --- גרעבנייװ .י

 ןט1 ,"רעקעװ רעד, ,קַאװטיל עסָאנעג ןוֿפ רֿבק ןשירֿפ םעד ףיוא --- ןיקֿפיר לוַאס

 .1932 ,רעבָאטקָא

 ,"רעקעװ רעד. ,עמרוט רעקסוװָארדנַאסקעלַא רעד ןיא ןקַאװטיל טימ --- שטיװָאניבַאר .ש

 .1932 ,רעבָאטקָא ןט1

 .1932 ,רעבָאטקָא ןט1 ,"רעקעװ רעד, ,קַאװטיל .א --- ןרָאהניײא דוד

 (טײצרָאי ןטנעצ סקַאװטיל וצ) קַאװטיל רענעסעגרַאֿפ טינ רעד --- שטיװָאמַארבַא..ר

 ,1943---1907 ,רָאי 36 ,גניר-רעטעברַא ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס

 ידנַאב רעטייװצ ,רוד ַא ןוֿפ עטכישעג יד ,סעיצולָאװער ייװצ ןיא --- שטיװָאמַארבַא .ר

 .דנַא ןוא 121 טײז

 יד ןיא ,1942 ,קרָאירינ ,"דנוב, ןוֿפ רעדנירג ןוֿפ קנעדנָא םוצ ךובלמַאז --- ידַאקרַא

 .שטיװָאמַארבַא .ר ןוא ,ןיקסעּפ .י ,יקסרוק .ֿפ ןוֿפ ןעלקיטרַא

 ,97 יזז ,1940 ,קרָאיײוינ ,1939---1919 ,גנואיצרעד רעיינ ַא רַאֿפ ףמַאק ןיא --- רעגינ .ש

8, 119, 128, 181, 193, 206. 

 ,283---281 ןוא 247---245 יוז ,1938 עשרַאװ ,"טסידנוב ַא ןוֿפ ןרַאומעמ,--- יקסנַאנזַאפ .ל .ח

 .1935 ,1 'מונ ,*טֿפנוקוצ, ,קסנימ ןיא עיציזָאּפָא עקילָאמַא יד --- ןיסעיל .ַא

 טֿפירשנכָאװ, ,(ןכירטש) קַאװטיל .ַא ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ --- ןָאסלעדנעמ .ש

 .1932 ,רעבמעטּפעס ןט30 ,עשרַאװ ,(90) 40 'מונ ,"רוטַארעטיל רַאֿפ

 ,(91) 41 'מונ ,"רוטַארעטיל רַאֿפ טֿפירשנכָאװ, ,קנעדנָא סקַאװטיל .א --- ןאדזַאק .ש .ח

 .1932 ,רעבמעװָאנ ןט4 ,עשרַאװ

 ןַאשזד ןוֿפ ןעלקיטרַא ,1939 ,זירַאּפ--ענליװ ,וװ דנַאב ,ָאװַי ןוֿפ ןטֿפירש עשירָאטסיה

 - .רעװָאקירעשט .א ,ןיקסעּפ בקעי ,לַאטנזָאר ַאננַא ,לימ

 ,"טלעװ יד, ,ךובלמַאז *רָאי 25, ,ןעגנוטייצ עלַאגעל עשידנוב עטשרע יד -- ןַאמנַא .פ

 0 ז  ידי .1922 ,עשרַאװ

 1932 ,יצעד ,ייינ ,*םוקֿפיוא ,, ,רבק סקַאװטיל ףיוא --- אקסרוג ַאינָאס
 .1938 ,רַאונַאי ,"טֿפנוקוצ,, ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא קסנימ -- ןַאסנָארא .רג
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 טלַאהניא

 קַאװטיל .ַא ןוֿפ געוויסנבעל רעד
 9 ..6224..6..5555555.566 ןַאדזַאק .ש .ח -- רערצל ,רעלעטשטֿפירש ,רעֿפמעק

 ; ןטֿפירש ענעבילקעג -- קַאװטיל .ַא

 גנונעװַאבירעטעברַא עשידיי יד ןוא "דנוכ, רעד
 טיי יא אי א יי יי ריי ... "דנובג רעד
 176 ..66566666..2555.5566655666666.665ק6א 1905 עשרַאװ ןיא *דנוב , רעד

 1 יי יי א יי יי יי רעקסנימ יד ןוא קסנימ

 טןע א יא יאיר ריר ךעלזיירק יד

 1 יי יי יי יי יי איר שטיװעלַאכימ שונייב

 6 יי יאיר טרעקעל שריה
 242 2.5 הע... המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב עוװענעשז ןוא ךיריצ ןיא

 261 2555.55555555666666666.. גב יקסנילּפַאק לכימ לארשי ןגעװ ןעגנורענירעד

 ןעמעלבָארּפ"רוטלוק ןוא ענַארֿפ עלַאנַאיצַאנ .11

 283 .....2 םייה רעטלַא רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא רוטלוק-ןסאמ עשידיי יד

 טי יי א א א יי א יי יי ןגַארֿפ עטגָאטײװעגנַא

 207 5555555555551..  גנוגעוואב עשיטסילַאיצָאס יד ןוא גנוגעװַאב-רוטלוק יד
 314 ...2.555.5.5.565565554 ןגָארֿפ עלַאנָאיצאנ עשידיי יד וצ גנולעטש רעזנוא

 טי ר יי א א יא יי יי יי יי טעבַאֿפלא רעדָא תיב ףלַא

 םזילַאיצַאס ןוא עיצולָאװער 1

 242 ..5555555555 5566 66 א א. א666 6666 5655566666.61454 עיצולָאװער ןגעװ

 372 'װַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא רעטעברַא רענַאקירעמַא קינײװ ױזַא סָאװרַאֿפ

 278 ...5555555555656655665655555} דנַאברַאֿפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד

 285 ....555511....55..2 1917 ןוֿפ עיצולָאװער יד ןוא דנַאלסור עשירַאצ סָאד

 ןטלַאטשעג .ןזצ
 419 ..555.25555.56556566666661ד דָארלעסקַא לעװַאּפ טימ ןשינעגעגַאב עניימ

 טי יא יא יא יי רעֿפמעק רעד רעלקניס ןָאטּפַא

 1 יי רָאי קיצעביז -- םיובנעגײֿפ .ב

 1 א יא יי יי א יי יי ןַאמרעדוז ןַאמרעה

 בי א יאיר לצרעה רָאדָאעט
 456 ..25555556 5566. ,6 6.6. .66 666... 6 566. 5665. 6166 666 רעװַאניװ .מ

 א יי יא א יא יא א יי ריי װָאנרימס .ג .ַא

 472 ...55.55555555155512 יקסנישזרעשזד ןעוועג זיא שטנעמ טרָאס ַא רַאֿפ סָאװ

 : עיֿפַארגַאילביב

 יי יי א יי א ריי ןרושָארב ןוא רעכיב

 484 ...255.555552 רעכיבלמַאז ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ ןיא ןעלקיטרַא .װ
 495 ...6..2255556.55.. 666,666 666621+ ןקַאװטיל .ַא ןגעװ רוטארעטיל .ווװ






